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Ἴ Τοῖνει 

ἽΝ 
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τ τ τ ἐλδώμ ἀσθα ΕΓ ΗλΝ 
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ἔρος (Κα) ἡ ωἸἤίαζωα,. 1575 
ἘΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΤΡῸΝ 

ΤῊΕ ΑΚΗΜΙΜ ΕΒΑΩΜΕΝΤ 

ΟΕ ΤῊ 

ΠΟ ΤΠΑΙ, ΌΌΘΡΕῚ, ΟΕ 5Τ ΡΕΤΕΝ 

ΕΌΙΤΕ. 

ΨΙΤῊ ΑΝ ἹΝΤἈΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΝΟΤΕῈΞΒ ΑΝῸ ἹΝΌΙΓΕΒ 

ΒΥ 

πὰ ΘΥΥΕΊΕ, ΒΒ. 
ΗΟΝ. ἐΠῚΤΤ. ἢ. Ὀ ΒΙΩΙΝ 

ΕΕΓΓΟΝΝ ΟΕ ΘΟΝΨΙΠῈ ΑΝῸ ΟΑἸΌ9 ΟΟΙΙΕΘΕ 

ἘΕΘΙΌΒ ῬΡΚΟΕΕΈΒΘΒΟΝ ΟΕ ὈΙΝΙΝΙΤΥ, ΘΟΑΜΒΑΕΙΌΟΘΕ. 

ΙΟΝΏΟΝ: 

ΜΑΟΜΙΠΙΙΑΝ ΑΝῸ ΟΟ. 

ΑΝῸ ΝῈΝΝ ΥΟΕΚΕΚ. 

1893 

[41 Δ σης γεσεγυεά.) 



(Γαπιδτίσχε : 

ΡΚΙΝΤΕῈΘ ΒΥ (Ὁ. 1]. ΟἸΑΥ͂, Μ.Α. ΑΝῸ 50Ν95, 

ΑΤ ΤΗῊΗΕ ὈὉΝΙΝΕΚΘΒΘΙΤῪ ΡΕΕ55. 



Τ᾽ [ἢς επα οἵ Νονεγηθού, 1892, 5Ποσ ν αἰίοσ {ΠῸ ἀρρθαΐαπος 

οἵ Μ. Βοιυτγίαητ᾽ 5 δα 10 ῥηγιγσοῤο,  ῬαΠ5ηςεα οσγ {πὸ τι5ε οἵ 

βία θη ἃ ἰθηΐαίνοὶν σογγθοῖεα ἰοχί οἵ πθ ποννὶν αἰϊβοονεγοα 

[γαστηεηξ οἵ {πΠῸ Ρείγίηπθ οϑροὶ. ὍΠΐβ5 ταργίπξ ννὰ5 ἰϑϑιθα ἀραίη 

ἴη Εδθτιαγν, 1893, ΜΠ] ΘοπΊθ σογγεοίίοηβ ονίαϊποθα ἤτοπι ἐπε 

ΜΒ. πγοιρὴ {ἴῃς Κιπάπεθα οἵ {πὰ ἰαΐς Ῥγοίθθϑθογ Βεηβϑὶν, ΠΟβο 

γτεσαπί ἀδαίῃ ἢὰ5. Ὀγοιρης προ 411] βμπα εϑ οἵ {Π15 Κη ἃ [ο85 

ὙΠΙΟἢ 1ἴ 15 ᾿ἱΠΠΡΟΘ50]6 ἴο οϑεϊπηαῖθ. Τῆς τοχέ ννῃϊοἢ 1 πον οἴου 

ἴο {πὸ ΡΠ. μᾶ5 θεθη τονε {πγουρῆοις Ὀν {πε αἰὰ οἵ {πε 

ΠΕ οσταρηϊς τεργοάποίίοη οὔθ Μ5. 158 ΡῈ] 5Πη6α ᾿ν Μ. Ετγπεϑβί 

Τοιχ οἵ Ῥαγίὶβ. Τῆγοιρῃ ἰῃς οοιτγίαοϑυ οἵ Μ. [ογοιχ 1 ΔΠῚ 

4 Ὁ]6 ἴο δητγίοῃ τὴν ὈΟΟΪΚ νυν] ἃ ϑρεοϊπηθη οἱ [{Π158. [ἀοβί πη }]6. 

Τῆς [πιτοαιτιοζίοη απα {πε ποΐθϑ νυν ἢ παν θθθη δα δα ἴο {Π6 

ἴαχέ αἴ Ῥαβθα οἡ ἰδοίιγοϑ ἀ6] Ινογθα ἴπ της 1)᾽ν!π|ν ϑοΠΟΟΪ αἵ 

(απηθτίασε απιγίηρ τῃ6 Τεπί Τοῦπὶ οὗ ἴπῸ ργεβϑεπί γοαῦ. ὍΤπΠὸ 

Γαβαα 5 αἱ νοῦ 1 Πᾶνε νοϑηϊαγοα ἴο αὐγίνα ννοῦα γθδοῃοα ἰη- 

ἀερεπάεπίϊν, θυ ἴῃ ργαραγίηρ πὶν πγαΐογία!β ἴου ἴΠς ΡγῈ55 1 Παᾶνο 

ἔγβεῖὶν ναι ]εα την 56} οἵ 411 {πῸ ΠΠτογαΐαγα ἀροη {ΠῸ σι ] εοῖ υνῃ ἢ 

Πα5 [β!]6η ἰηΐο τὴν μαπά8. [{ 15 αἰ σα! ἴο βου πη ηαΐθ ἰη 4]] 

᾿α565 θεΐνεεη ἀδίαι!5 ὑνῃὶοἢ Πᾶνα βιιροοϑίθα ΠΘπΊβοῖναϑ αἰ γθοῖὶν 

δηα {πΠο56 νης Ππανε Ὀθθθη σαίπογθα ἔγοπὶ οἵποῦ ϑουγοοβ; Ἀπ 1 

ἢᾶανε οπάφανοιιγεοα ἴο δοκπονίεασε, ἰῃ ραβϑίησ, ἴπΠῸ πιοϑί ἰπ|- 

Ροτίαπε οἵ {πῈῸ ἀδθί5 οἵ ννῃ]οἢ 1 ἀπὶ σοηϑοίοιι5. 



ΥἹ 

ΤΠς οιρσραβίνε ἰθοίιγα οἵ Ῥγοίθϑϑθου. . Ασὐπηίασε οί ηβοῃ, 

ΠΟ Π ἀρΡΡΘαύοα, αἰπιοϑί ἱπηπηθαϊαίεϊν δἰζεῦ τὴν ταρεπε οἵ Μ. 

Βουτγίαπί 5 ἰοχί, απ Ῥγοίθοθϑούυ Α. Ηδύπβοῖκ᾽β δαϊτίοη οἵ {πς 

Ρείγίης [τΓαρτηξηΐϑ, αϑϑίϑίεα πλὲ ἴῃ ἴΠε δϑυ]εγΓ ραᾶγξ οἵ τὴν ἰη- 

νεϑιραίίοη ; [1 πὴ 655 ἱπάεδίεα ἴο Ῥτγοίεββθογυγ ΤῊ. Ζϑῇη᾽5 

Ἐσυαγιροίζμηι εἷδς οίγηδ, ᾿ἴἃ ἴα. Ὀθοαιιβα πθαν {ΠπῸ νΠο]ς οὗ {πε 

[Ο]]οννίησ ρᾶραϑ νν85 ἰη ἴγρε Ῥείογε πε ριθ]!οαζίοη οἵ 1)γ Ζ8 Πη’ 5 

ψογΚ. Τὸ Μτ |. Κεπμαθὶ Ηϑδεγῖθ, Ἀεαάθῦ ἴῃ Ρδϊδεοσσαρῆν 

αἱ (αγμηρτιάσε, 1 ονα ποῖ ον πᾶν νϑίπιαθ]α ϑυρσαϑίίοῃϑ 

ἀπγίηρ ἔΠ6 Ρτόρίαϑθ οἵ πὶν θοΟΚ, Βιΐ τπιιοῇ Κη αϑϑίβϑίαποθ ἴῃ 

{πὸ ἤπα] οογγεσίίοη οἵ {πε ργοοΐϑ. 

ΟΑΜΒΕΙΌΘΕ, 

77αν, τ893. 



ΓΟΝΤΉΈΝΈΥΘ. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΘΤΙΟΝ 

Ι. Ῥοίγίηθ νυ ηρ5 ν 

11. ΚΒεϊδιίοη οἵ ἴῃ6 [γασιηθηΐ ἴὸ τῃ6 ( ἀποηΐσα] (Ο5Ρ6 15 

11. ὥὕϑε οὗ ἃ ΒαΙΠΊΟΗΥ : ᾿ 

ΙΝ. Ομβιομοϊορυ οἵ ἴπΠ6 Ῥαβϑι οῃ-ϊδίουν.. 

ν. ΑἸ]υβίοηβ ἴο ἴπ6 ΟἹα Ταβιαμπηθηΐ 

ΝΙ. Κβίεγθμοοβ ἴο {ΠῸ {γαστηθηΐ ἴῃ ΟΠ ΓΟ ἢ -ὐν [6 5 

ΝΠ]. (ομρδγίβοη νυν] ΟΠΘΥΓ αοεσγγῥλα 

ΝΠ]. Ἰροσίγίηαὶ θη θηοῖθα οὗ ἴῃς ἤασπηηθηΐϊ 

ΙΧ: ΤΛΊΘΓΑΥΥ ΟΠδγδοΐου 

Χ. ΡΊδος οἵ οτρίη αηα δρργοχίπιαῖθ ἀδΐθ 

ΧΙ. εβογρίϊοη οἵ τη6 Μ5. ; 115 ργόθ0]6 ἂρ 

ΝΠ. [τογαίασγε οἵ ἴῃς Ῥείη. αοϑρεὶ 

ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΌΤΕΒ 

ΤΕΛΝΒΙΆΤΙΟΝ 

ΙΝΌΙΘΕΒ 

χΧΧν 

ΧΧΝῚ 

ΧΧΝΤΙ 

ΧΧΧΥῚ 

. ΧΧΧΥΠ 

ΧΙΠΙ 

ΧΙ ν 

χὶν 

ΧΙν τὶ 



ὁ τῶν ἁπάντων τεχνίτης λόγος ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουϑὶμ 

καὶ οὐνέχων τὰ πᾶντὰ, φὰνερωθεὶς τοῖς ἀνθρώποις, ἔλωκεν ἡμῖν 

τετράᾶμορφον τὸ εὐὰγγέλιον, ἑνὶ δὲ πνεύμάτι οὐνευύόμενον. Υ 



ἘΝ ΘΌΟΘΘΤΙΘΝ: 

ΕΒ θ ι5᾽ Θηιπγογαΐθϑ 51 Χ ΌΥΚΒ αἰ αςοα το 81 Ροίοι---τῖννο ΕἸ Ί51165, 

ἃ (ο5ρεὶ, δῇ Αροόοδῖυρβε, ἃ θοοκ οἵ Αοῖβ, ἃηα ἃ Ῥγεδοῆϊηρ. Ηθ τϑραγαβ5 

(ῃ6 ἢτϊϑι ΕΡΊ5Ε]6. δ5. πηποιθίθα!ν σοηαϊηθ, (Π6 βθοοπα ἃ5 ποΐ “6 ΠΗ] }ν 

Θδηοηΐοα]; {πΠῸ τοδὶ οἵ ἴπΠ6 Ῥβίγιηθ νυ] ηρ5. ἀγο αἸΒΕ ΠΟΙ οὐΐδιαα. {Π6 

δποη, ἀπα {πὸ (Ο5Ρ6] 15 οἵ Πογθίϊοαὶ οὐρῖη. Ηἰ5 ἡπάροιηθηΐ 5 θαβθα 

οἢ ἴΠ6 φϑηθίαὶ ορίηϊοη οἵ ἴπ6 Ομυτοῃ. ὙΏΠ6 ἴῃς ἤτδὲ ΕἸΡΙ5116. νγὰβ 

Δοκηον]αροα οἢ 411 Παπα5 ἀπα {ΠῸ βθοοπα ννὰ5 ψΊ ον τι564, πο ΟΠατοῆ 

ΠΟΙ Πα Δρρεαϊθα τὸ με Ῥείγιηβ. (ἀοβρεὶ, Αοΐβ, Ῥγθεδοι!ηρ, ΟΥ̓ 

ἈΡοσαϊυρϑ56. 

1 Α΄. 3. ἀϊ. 3 Πέτρου μὲν οὖν ἐπιστολὴ 

μία ἡ λεγομένη αὐτοῦ προτέρα ἀνωμολό- 

γηται.. τὴν δὲ φερομένην αὐτοῦ δευτέραν 

οὐκ ἐνδιάθηκον μὲν εἶναι παρειλήφαμεν, ὅμως 

δὲ πολλοῖς χρήσιμος φανεῖσα μετὰ τῶν ἀλ- 

λων ἐσπουδάσθη γραφῶν. τό γε μὴν τῶν 

ἐπικεκλημένων αὐτοῦ ἹΤράξεων καὶ τὸ κατ᾽ 

αὐτὸν ὠνομασμένον Εὐαγγέλιον, τό τε λεγό- 

μενον αὐτοῦ Κήρυγμα καὶ τὴν καλουμένην 

᾿Αποκάλυψιν, οὐδ᾽ ὅλως ἐν καθολικοῖς ἴσμεν 

παραδεδομένα" ὅτι μήτε ἀρχαίων μήτε τῶν 

καθ᾽ ἡμᾶς τις ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς 

ταῖς ἐξ αὐτῶν συνεχρήσατο μαρτυρίαις. 

ΟΟΠΊΡ. 111]. 25 τῶν δὲ ἀντιλεγομένων γνω- 

ρίμων δ᾽ οὖν ὅμως τοῖς πολλοῖς... ἡ... 

Πέτρου δευτέρα ἐπιστολή .... ἐν τοῖς νόθοις 

κατατετάχθω... ἡ ἀποκάλυψις ἸΠέτρου.... 

τὸν κατάλογον πεποιήμεθα. 

ἔχοιμεν αὐτάς τε ταύτας [1ἴΠ6 σαποηΐοδὶ] 

νυ ηρσθ, δηα (Π6 αγεδλερο»ιέ)α}, καὶ τὰς 

ὀνόματι τῶν ἀποστόλων πρὸς τῶν αἱρετικῶν 

ΕΣ 

. ἵν᾽ εἰδέναι 

προφερομένας, ἤτοι ὡς Ἰ]έτρου καὶ Θωμᾶ 

καὶ Ματθία, ἢ καί τινων παρὰ τούτους ἀἄλ- 

λων εὐαγγέλια περιεχούσας. . ὧν οὐδὲν 

οὐδαμῶς ἐν συγγράμματι τῶν κατὰ τὰς δια- 

δοχὰς ἐκκλησιαστικῶν τις ἀνὴρ εἰς μνήμην 

ἀγαγεῖν ἠξίωσεν. Τοτοιηο ἀα 45 ἃ βθνθηίῃ 

θοοῖς, {π6 " Τπσοπηθης᾽ ; ἴῃ ΠΪ5 θϑεϊπηαΐο οἵ 

1π6 Ῥοίγπο ᾿τογαίαγο 6 (ΟἸ]Ονν5 ΕΒ  Ότι5 

ας ἰγθαβ ν1ἢ ἃ ΠΙΠΊΘΥ 5ίδρ : εἷέ 2ε177.. 

ἐἐεδέγ. ἰ. Θιγοη Ῥοίχαβ... βου! ρϑὶς ἀπα5 

ΘΡ βίοιαβ ἀιᾶὰθ σαί ΠΟ οσαθ ΠΟΙ ΠΔΉΓΕΙ, 

αιαγαη ϑθοιηἦα ἃ Ρ]ουβηθ οἰπθ πο- 

Θαίαγ ΡΥορίθυ 5[ΠΠ1 σα πὶ Ῥυΐοτο ἀἰββοπδη- 

ται. 

4αὶ Δα του οἰπθ. οἵ ᾿πίθυρυθ5. Γαϊῖ, Παΐτ5 

αἰοϊαγ. ΠΌΤ αὐΐθηλ 6 Πα] 5. ἀππ5. Αο- 

τούτη Θἷπδ ᾿ἸΠβου τ γ, 15. Επαηρσ ΟΠ], 

τογίϊα5 Ῥγαθα! σαι! οηῖβ, απαγίι5. ᾿Αποκαλύ- 
ψεως, 4υιηΐι5 ΓαἸοῖϊ, ἰπΊοΥ ἀΡΟΟΙΎΡΙα5 

ΒΟΥ ρίαταβ γα ρα ἀ] απίαγ. 

564 οἱ Εὐπαη σοι ἰχία Μαγοιτη, 



Χ ΖΜΖΤΑΟΦ  ΘΊΤΖΟΛ, 

ΟΥ τὰς. (ο5ρε], Ὀείοτε ἴΠ6 τθοονοτυ οἵ {πῸ ΑΚΠμλΐη ἔταρτηθηΐ, ποῖ ἃ 

β΄ Πρ]6. βθηΐθποβ ψὰ5 ΚΟ ἴ0 Πᾶνα βυγνῖνθ. ΟτΥρθη ᾿ἰπ6θα δβϑοσίβ 
{παὶ τπο586 πο Ππεϊα τπ6 Βιθίῆγθη οἵ {Π6 Τοτα ἴο πᾶνε θεθῃ β50η5 οἵ 

Τόβθρῃ ὈΥ ἃ ἢτβϑί ντθ, Ῥαβθα {ΠΕ ῚΓ ΤΠΘΟΥΥ ἸΡΟΠ ΕἸΠΟΓ ἰῃ6 ο5ρεὶ οἵ 

Ῥείθγ οὔ ἴπῸὸὶ “Βοοῖκ οἵ Ταπι65΄. Βεγοῃα {Π15 ῬΥΘΟΔΓΙΟΙ5. [ΘϑΕ ΠΟΥ 

[Π6 οἡἷγ τείδγθηςσα ἴο {Π6 Ῥείγιηθ (οϑραὶ ὈΥ ΓΙ ΘΟ 5. ΘΔΥΠΟΥ [ΠΔη ἘλΙΒ 6 ὈΠτ5 
15. ἴο 6 ἴοιιηα ἴῃ ἃ ἴταρηηθηΐ οἵ ϑθυαριοη ῬΓΘΒΕΥν α ἴῃ ΔΠΟΙΠΕΥ ρατί οὗ 

τς “Ζαίοίασίϊεαίλ “ϊδίογγ᾽. ϑεύαριοη νγὰβ εἰρῃιη ΒΙΒΠῸΡ οἵ Απίοςοῃ, 

5 σΟΘΘαἸηρ ΜΑΧΙΠΏΠι5 8 Πα Ὠ]Πη5616 δισοθε θα Ὀγ Αβοϊεριααϑ. Τὶ Πα5 

θθθη 5πον ὈΚΥ ΒΙΒΠῸΡ Πιρπῃίίοοίς {παΐ ϑϑγαριοηβ ερϑοοραίθ Ῥερδῃ 

Ῥαδίννεθη Α.Ὁ. 189 Δη64 192: {Π6 γϑδι οἵ 15 ἤδδίῃ 15 1655 σεγίαϊη, ας ἢ 

Β6ΘΙῺ5 ἴ0 Πᾶνα θ6θη 511] Πνὶηρ ἀπτηρ [Π6 Ρουβθοιίοη οἵ [πΠ6 ΟΠατο ἢ Ὀγ 

ΘΘΡΈΠΙ5. ΘῈ ΘΓ5 (Α.}). 202---3)΄. Οἡ [Π6 ψΠΟ]Ὲ ἢ15 ΡουΙοα οὗ δρΊ βοοραὶ 
ΔΟ ΝΥ τηδῪ 58 ε]γ 6 Ρ]δοβα ἴῃ {π6 ἰαϑδὲ ἄβοδᾶθ οἵ {πΠῸ βεςοπά ςεπίιμγυ. 

ΤΠ. ϑείδρίοη δᾶ ἰδεῖς ἃ ἰγθαῖίβα σϑ]αιηρ ἴο {πΠεῈ (ο8ρεὶ οἵ Ῥείδγ 

ἴτῸΠ] ΜΏΙΟΠ ΒΙ5ΘΌ]Π5 “ποία ἃ ἴεν βϑηΐθποθθ. [{ Ἀρρβδῖξε ἴο Πᾶνα 

Ὀθθὴ ἃ ραβίογαὶ ᾿δίίε δα άγθϑβθα ἴὸ [Π6 οἱθυρῪ ΟΥ Ρξορὶα οἵ ἈΠοβιι5, 

ΠΟὨΒΙΒηρ Οὗ ἃ βἜΈΠΕΘΓΑΙ ΟΥΟΙδὴ Οἵ ἴηΠ6 (ἀοβ8ρ6] [Ὁ]]οννεα ΒΥ εχίτγαοί5 

ἔγτοπὶ 11. ΠῈ ραβϑϑᾶρα Ῥτθβευνοα ὈΥ ΕΠ ΒΘΌΙ115. Ἔχρ δὶηβ8. {Π6 οἸτουτη- 

βίδῃοθϑ ὉὈΠΩΘΓ ψΏΙΟΠ [ῃ6 Ἰοίίεσ νγὰθ γι η. Ι͂ἢ τῃ6 σουῖδε οἵ ἃ 

νἱδιῖ το ἈΠοβιβ ἴΠ6 ΒΊΒΠΟΡ οἵ Απίοοῇ ᾿θαγηΐ {Ππαΐ 5οπη6 ὈΠ ΕΓ 655 Πδα 

ΔΙΊΒθ ἢ Ὀαίνγθθη τηθιη 615 οἵ Π6 ΟΠαστοῃ προη {πε αποϑίίοη οὐ {ΠπΠ6 ΡΌὈ]1ς 

56. οἵ [ῃ68. (οβρεὶ οἵ ῬΡείευ. Ης ρ]αποβα ονεῖ 115 ρᾶρεθ, ἀπ ποῖ 

ΒΕΒΡΘΟΙΩΡ [Π6 Εχιβίθποα οὗ Δ ΠΥ Πογοῖϊ 8] ἰθπάθηου δἱ ἈΠοβιιβ, Δα Πουβθα 

της τϑδάϊηρ οἵ [Π6 θοοκ. ΑΠΘΥ ΠΙ5. ἀδραγίασγα ᾿πἰουπηδίοη γοαοῃἙ αὶ Ὠ]τη 

1. (ρηιηι. 1721. ἤ7α δ. τ. χ. τῇ. τοὺς δὲ 

ἀδελφοὺς ᾿Ιησοῦ φασί τινες εἶναι, ἐκ παρα- 

δόσεως ὁρμώμενοι τοῦ ἐπιγεγραμμένου Κατὰ 

Πέτρον εὐαγγελίου, ἢ τῆς βίβλου ᾿Ιακώβου, 

υἱοὺς Ἰωσὴφ ἐκ προτέρας γυναικὸς συνῳ- 

κηκυίας αὐτῷῴ πρὸ τῆς Μαρίας. 

2. Μ. Θ΄ νι. τ2 ἡμεῖς γάρ, ἀδελφοί, καὶ 

Πέτρον καὶ τοὺς ἄλλους ἀποστόλους ἀποδε- 

χόμεθα ὡς Χριστόν: τὰ δὲ ὀνόματι αὐτῶν 

ψευδεπίγραφα ὡς ἔμπειροι παραιτούμεθα, 

γινώσκοντες ὅτι τὰ τοιαῦτα οὐ παρελάβο- 

μεν. ἐγὼ γὰρ γενόμενος παρ᾽ ὑμῖν ὑπενόουν 

τοὺς πάντας ὀρθῇ πίστει προσφέρεσθαι" καὶ 

μὴ διελθὼν τὸ ὑπ᾽ αὐτῶν προφερόμενον ὀνό- 

ματι ἹΤέτρου εὐαγγέλιον, εἶπον ὅτι Εἰ τοῦτό 

ἐστι μόνον τὸ δοκοῦν ὑμῖν παρέχειν μικρο- 

ψυχίαν, ἀναγινωσκέσθω. νῦν δὲ μαθὼν ὅτι 

αἱρέσει τινὶ ὁ νοῦς αὐτῶν ἐνεφώλευεν ἐκ τῶν 

λεχθέντων μοι, σπουδάσω πάλιν γενέσθαι 

πρὸς ὑμᾶς" ὥστε, ἀδελφοί, προσδοκᾶτέ με 

ἐν τάχει. ἡμεῖς (70γέ. ἐερ. ὑμεῖς) δέ, ἀδελφοί, 

καταλαβόμενοι ὁποίας ἣν αἱρέσεως ὁ Μαρκι- 

ανός, καὶ ἑαυτῷ ἠναντιοῦτο μὴ νοῶν ἃ ἐλάλει, 

ἃ μαθήσεσθε ( 72υγέ. ἐερ. ὡς καὶ ἑαυτῷ ἦναντ. 

μὴ ν. ἃ ἐλάλει, μαθήσεσθε) ἐξ ὧν ὑμῖν ἐγρά- 

φη᾽ ἐδυνήθημεν γὰρ παρ᾽ ἄλλων τῶν ἀσκη- 

σάντων αὐτὸ τοῦτο εὐαγγέλιον, τουτέστι 

παρὰ τῶν διαδόχων τῶν καταρξαμένων αὐ- 

τοῦ, οὗς Δοκητὰς καλοῦμεν---τὰ γὰρ πλείονα 

φρονήματα ἐκείνων ἐστὶ τῆς διδασκαλία---- 

χρησάμενοι παρ᾽ αὐτῶν διελθεῖν, καὶ εὑρεῖν 

τὰ μὲν πλείονα τοῦ ὀρθοῦ λόγου τοῦ Σω- 

τῆρος, τινὰ δὲ προσδιεσταλμένα, ἃ καὶ 

ὑπετάξαμεν ὑμῖν. 

δ. 77: ἘΞ τς ΤῸ; 22. ΜΗ 18: 

4. γρμαΐζες, ᾽ϊ. Ῥ. 4.50. Π. 
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ψΪοἢ γον ἃ ΠΟ ᾿Ιρη προπ 16 τηδίζου ἀπ ἀδἰθυμϊη θα ΠΪΠπῚ ἴο νἰϑὶϊ 
ἈΠοβιι5. ἀραὶη τ ποὰΣ ἄθῖαγ. Ηδ Ππαὰ ᾿βαγπὶ {παΐ τῃ6 (ὐο5Ρ6] δὰ 
οΥπαϊθα ἁπηοπηρ ἃ ρατίγ Κποιννῃ τὸ (δίῃ ς (βία η5. ἃ5. ἴῃ 6 Ζλοκείαε, 

Πα ννὰ5. 5{1]} ἴῃ τι56 διηοηρ Παΐ Ῥαγίγ, ΜὙὴ0 ἀΡΡΘαγ ἴο παν Ὀδθη ἰςὰ αἱ 

ἘΠΒΠοβιι5 ὈΥ οπα Ματγοϊαπιβ᾽; ἃηἃ οἡ Ργοουτηρ ἃ ΘΟΡῪ οἵ {Π6 (ο5ρε] 

ἔγοιη ΟΠΟΥ ΤΠΘΠΊΕΙ5. οὗ ἴΠ6 ραιγ αηα Θχδηλπίηρ 1 ἴῃ ἀδἴα!], ῃς πὰ 
[οὐπα τπαὶ τῃ6 ῬοΟΚ, αἰτπουρ βΈΠογα ν ϑοιπηα, οοπίαϊ θα οογία! ἢ 
ΔΟΟΓΘΙΙΟΩ5 Οὗ Δποίμου ὉΠαγαοίθυ, ΘρθοΙ ΠΠΘἢ5. οὐ ψῃ ἢ Π6 Ρτοοβεαβα ἴοὸ 

δῖνα. 
ἘΠοβις νγαβ αἱ ἃ ἰαΐεσ ἀαΐες. οπο οἵ [Π6 5665 οἵ ΟἸΠΙοῖα ϑεουηᾶα"; ἃ 

Βίβῃορ οἵ ἘΠοβιβ βἰσηθα [Π6 βυποαίοαὶ Ἰθζίογ οἵ τ1η6 (οιιπο}} οἵ Απίϊοο 
ἴῃ 4.0. 3632“. Αἴ τς επὰ οἵ {Π6 βϑθοοπα σθηζασν [Π6 ἴον ΡτΟΌΔΌΪΥ ἢδΔα 

ὯΟ ΒΙίβῃορ οἵ ἰῖ58 ονη; ἴῃ ΔΠΥ οαθ6 ἰξ νγνὰβ ὈΠΩ͂ΘΥ {Π6 Δα ΠοΥ ν οἵ (Π6 

στθαῖ περ οιτίηρ 566 οἵ Απίϊοο, νΠοβα Ἰαΐθυ Ῥαίγγο 4] 1175] ΓΟ ἢ 

ἱποϊαθα οί ΟἸΠοἰα5. ἘΠοβιβ δἰοοα Ἰπ8ὲ ᾿π5146. ἴπΠ6 θὰγ οἵ [5585 

(16 πιοάεση Οὐ] οἵ ᾿5Κεηάοθγιη); ἴο ἴπ6 βου ῃ-υγαϑῖ, Πέγ 1165 

ΟΥ̓, ΙΑῪ πε δχιγθπην οὗ ἴπΠ6 Ἰοηρ δύῃ οἵ ΟὙρτιβ; Αμητοοἢ ννὰ5. ποῖ 

ἀθονα {ΠΙγΓγ π1165 ἴο {Π6 βου βαϑβί, Βαϊ Ἰοξτγ Π1115, ἃ οοπτππδοη οἵ [Π6 

τὰησε οἵ Απιδπιι5, ρτανεηίθα αἴγθοῖ σοπηπληϊοαίοη ὙΠ τη. ΟΔΡΙΙΔΙ. 

1 νγὰβ ἴπ (Π15 οὔβοισα ἀθρεπάθηου οὗ [ῃ8 στθαΐῖ ϑυγσιαη 566 [Πδΐ {6 

Ῥαδιγηε Ο5ρΡ6Ὲὶ ἤτγϑθὶ αἰἰγαοῖθα ποίϊσθ. ΤῸ ϑείαρίοη ᾿ξ νὰ ΟἸΘΑΙΥ 

ὉΠΚΠονγη 11] ΠῈ 5ανν ἰἰ αἱ ἈΠοβιιβ. Υεἰ ϑειδριοη ννὰ5 ποῖ οὔἱν ΒΙΒΠΟΡ οἵ 

186 τηοϑὲ ἱπηροτίαηϊ 566 ἴῃ ἴῃς Εδϑβί, θὰς ἃ τηδῃ οἵ φοπβι θυ Ὁ] δου ν ν 
ἴῃ Ἰδίϊειβ, Πα ἃ σοπίγονουβία δε. 1 15 παΐαγαὶ το ᾿πίδθγ {παῖ (Π6 οἰγου]διοη 

οἵ τ[ῃε οβρεὶ βείογε Α.}. 190 ννὰ5 ΝΘΥῪ Ππ6 4, Δηα ΡΓΟΡΑΌΪΥ σοηπηα ἴο 

1Π6 ρατγίγ ἔγοπι ὑν ἢ ]οἢ ᾿ξ διηαπμαϊθα. ἔνεη αἱ ἈΠΟβι5 δὴ δἰζειηρί ἴο τι58 

ἴξ ἂ5 ἃ Ὁ υτγοῃ Ὀοοῖς παα ρτονοικε ορροϑβιτοη. ὙΠΘη ϑθγαρίοη ν]5ηθ6α 

ἴο Ῥτόσιγα ἃ σορν, Π6 βιισοοθθαβα ἴῃ ἀοίηρ 50 ΟἿ]Υ ΤΠγΟυΡἢ (ἢ6 ΝΟΣ ΟΥ 

πα ἰβογείίοη οἵ βοπια πο Ὀεϊοηροα ἴο ἴπΠ6 ραγίγ. ΑἹ] 1ῃϊ5 Ροϊηΐβ ἴο ἃ 

ΠΔΙΓΟΥ 5ΡΠΕΓΟ οὗ ἱπἤπιθποθ, δηα ϑθγα ΡΟ μ᾽ 5. ΘΘΠΒῈΓ6 γν ΟΣ] ἀΘΒΌ ΓΘ αν ἤᾶνο 

οΠφοκεοά τπ6 τιϑε οἵ {πε Ὀοοῖς ἴῃ {Π6 ἀϊοςθβα οἵ Απίίοομ. ᾿ΓΠ15 Ἰη! ΓΘ ΠΟΘ 
15. σοηβτηηθα ὈΥ [Π6 Θχίγεμηθ βοδῃ τ] 655 οὐ 5 Βθατιθηΐ ΓΘίδυθ πο θ5 ἴο {Π6 

Ῥείγίπα ὅο5ρεὶ. Τί ἰ5 πιεπιϊοηθα ὈΥ ΟΠΪΥ ἔοι νυ Υ [6.5 1η [6 ποχί [ἢγΘ6 

σΘηζατο5, Πα ΠῸ Ῥδίβομαὶ Κπον]θᾶρε οἵ ἴπΠ6 θΟΟΚ 15 ἱπ1ρ|164 ἴῃ {ΠΕῚΓ 

ποίϊοθβ. ὙΠα ἰδϑεϊπηοην οἵ Οτίρθη, ΕΘ ϊι5, ἃπα Τογομηθ ἢὰ5. θθθη 

αυοίεα αἰγεαάν. Ὑπεοάοτζοί τηιϑὲ Ὀς Δα 464 ἴο τΠ6η1, Ὀιξ Π15 βια θη θηΐ 

τμαΐ {π6 οβρεὶ δοοογάϊηρ ἴο Ῥεΐθι νγὰ5. 5664 Ὀγ ἴῃ8 ΝΝαζαγθῃῆθϑ 15. μαγὰ 

ἴο τθοοηοῖϊα ψ ἢ ϑογαρί π᾿ 5 ἢγϑί- πάπα δοοουηΐ οὗ [15 Ἰθπαθηοῖθϑὅ. ὙΠΟΓΟ 

1 Τῆς Αὐπιθηΐδη νϑύβίοη ρῖνοβ 77αγεΐοϑι δ ΘΟΟΥΙ. 11]. 25. Μδῃβὶ, 1. 372. 

(Κοθίπβοη, Ρ. 14), θὰΐϊ (Π6 σπαηρο Παβ5 4 Νεαϊς, ον Ξαςείεγ Ολεγεῖ, ἱ. τ. 6. 

{ππ||6 ᾿πμουθπὶ ρυο ρα Ὀ ] ιν. δ᾽ γι δὲς νὰ 10, ΥἹ: 12. 

3 Ἡδηιβαν, “σἱα Ἴέρμον, ὑ. 386. 6 Τηεοάοτεί. λαο. γαὖϑ. ἰϊ. .χ οἱ δὲ Να- 

ὩΣ: 
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ἰ5. ἃ γαῖ ρυβαίθυ. ἄθαγίῃ οἵ εν ἄθηοο ἴῃ {πὸ ἀποῖθπί οδία]οριιθβ οὐ ΒΙΠ]1οΑ] 

νυ ηρ5. Βνθη {Πο56 ΔιΠΟηΡ {Π6 ΠῚ ὙνΏ]ΟΠ. Ἰποθ. σοτίαϊη ΡΟΟΥΥΡ Πα] 

ῬοοΙϊκ5 αἴ ἢ οπθ Θχοθρίιοη 5116 ηΐ ἃ5 ἴο ἴπΠ6 Ῥοίτιηθ οϑροὶ. Τῆς 

Ῥείσιπο Αροσαῖγρθα ἤπα5. ΠοΟηουγΆ Ὁ]6 πηθητοη ἴῃ ἴπ6 Μυταΐουϊδη [τΓὰρ- 

πιθηΐ Πα ἴῃ ἴἤτοα οἴμοι ᾿ἰδῖβ; {πΠ6 (ῷοθρῈὶ 15. πηθη πο ΟἿΪΥ 1ἢ [Π6 

γμούζέία ἀἔῤγογιηι αῤοσγγνῥηλογηηι αἰϊαοῃμθα ἴο π6 (ἀεἸαϑίαηῃ Ζ)θογείη 7,1 ἐἷδ 

{γῆς γεσίῤιογιαἶΐς οἵ γιογι γες ]ο),115΄. ΤῊΙ5 ἀοσαμηθηΐ νγὰ5 ἢγϑί δες ας 

το (ὐεἰαβίι5. ὈγῪ ΗΪποππαῦ οἵ ἘΠεΐπιβ5, δηα {ποιρ ἴΕ ργοΡαΥ σοπίδ! 5 

ΟἸά6Υ εἸθιηθηΐβ, 1Π [5 Ῥγθϑθηΐ [Όστὴ 1 σαηποίῖ θ6 Ρ]ασβα θα] θοῦ ἴΠπδη [ῃῈ 

οἰρητῃ οὐ ΠΙΠῚΠ σδηΐατυ; ΠΘΊΠΘΙ 115. γοίβσοποθ ἴο [Π6 (ἀοβρεὶ οἵ Ῥδϑίευ 

ἰἴ5. ἴο ΡῈ ἰταςβᾷ ἴο ἴπ6 ννογ5 οἵ [ϑυόπη6, ΟΥΓ Ροϊηΐ5 το {ΠῸ οἰγοι]αίοη οἵ ἃ 

Τιαἰῖπ νούβϑίοη ἴῃ βδίθεσῃ ΒΌΤΟΡα δἱ ἴπ6 θαριηηϊηρ οὗ ἴπΠ6. τ]44]6 ἀρΡ65, 

πλϑὶ ἴον {Π6 Ῥγεβεηΐ τοπηδὶη πποογίαιη, ΓΠΘ Ἰαιίογ αἰτουπαῖνε 15. ποῖ 

᾿ΠΠ ΡΟ 55 1016. ὙΠπὲῈ Μαῃϊομθαηβ. οἵ Αἰπίοα ἀπά {πΠ6 δεβε ρυ4θα {Ποιη- 

56 ͵νεβ οἡ {Π6 Ῥοββθϑϑίοῃ οἵ ΠιηΘΓΟι5 αϑοςγγ2Ἴα, 50Π16 οὐ ψΠ1Οἢ) ΔΡΡΘδΓ 

ἴο πᾶνε Ὀε]οηρθά τὸ {πε Ῥείτίηο στοιρ΄. 

ΤΠΘΓΘ 15 ΠΟ τράϑοη ἰοὸ ἄουθὲ {παΐ της ΑΚΠμΐη ἐταρθ πη ννὰβ5 ΤΡ ΜΕΥ 

ἀβϑρηθα ὈγῚ Μ. Βουτίαπέε ἴο [ἢς Ἰοϑί (οβρεὶ οἵ Ῥείθι. Τι οἱδίμη5. ἴο 
Βε]οπρ ἴο ἃ ῬΘΥΘΟΠΔ] παιγαίνε Ὀγ {παὶ ΑΡοβίϊο, ἀπ 1ἰ ΓΟΥΠΊΘΩ, 50 [ΔΓ ἃ5 

νγ6 οδπ Ἰπᾶρα, ἃ ρατί οἵ ἃ σοῃηρ]οῖο (ο5ρ6] ἀπ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ οἵ ἃ Πἰδίοτγυ οἵ 

{πΠῸ Ῥαββίοη, ἴου ἴ{ ἀϑϑαπη65. 8 δοσιδιπΐδησα οἢ {πῸ6 ρᾶτί οἵἉ 115 τεϑθυβ 

ψγ ἢ ΘῈ ἢ οἰτοιπμηδίαποθς 5. {πῸ οἤοῖοθ οἵ ἴπ6 ἼΤ νεῖνε, {Π6 Πϑηγ65 Δ πᾺ 

οσοιραίίοη οἵ ἔνο οἵ {πεῖη, δηα {πεῖν σοηηθχίοη ΜΠ (ἀ411166. [5 

[ΘμἄθποΥ ἴ8, ᾿ΠοΊθονεῖ, ἴῃ ΠΑΙΙΠΟΠΥ ΜΙ ϑοΥαρΡΙ ΟΠ 5 δοοοιηΐ οἵ [Π6 

Ῥείτίηθ οβρεὶ. Οὐτ Τιοτ 15. ᾿ηνδγα}Υ οΑ]16 4 ὁ κύριος ΟΥ ὁ υἱὸς τοῦ 

θεοῦ. Ηδς υπάειροος Οτποιῆχιίοη πους βαἤδυιηρ ρΡαΐη; Ηἱἰ5. Υίβθη 

ΒοΑΥῪ Δβϑι1Π165 βρθγηδίαγα! ρτΟρου 0 η5. ἼΠ656 ΔΠ64 ΟΕ ῬΑγ ΓΙ Ο]αΓ5 

ΔῈ αἱ ᾿εαϑὶ Ἵοηβίϑίθης ψΠΠ 4 Τθοσείϊς οΥρΠ ; γεί Οὐὐ ἔγαριτηθηΐ 15 

οΥ̓ΠοΟάοχ ἴῃ 115 βΈ ποτὶ ἴοπθ, ἃ5. ΘΕΆΡΙΟΩ. Δα τη15 (Π6 Ἰ)οσδίς (ἀο5ρ6] 

ζωραῖοι ᾿Ιουδαῖοί εἰσι τὸν Χριστὸν τιμῶντες δὲ οὗτοι ἐχθροὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὑπάρ- 

ὡς ἄνθρωπον δίκαιον καὶ τῷ καλουμένῳ Κατὰ χουσιν. 

ἹΤέτρον εὐαγγελίῳ κεχρημένοι. Αςοοτάϊηρσ .ΠΡΠΕ, ὅν ΚΙ᾿ 

ἴο ἘΡΙΡΠαηΐι5. (χχῖχ. 9) (Π6 Ναζαύθηεβ 2. (οηρ. Ῥῃιη]αβίσ. λαεῦ. 88 Παρθηΐ 

564. 1η6 ΗεΡτενν “ Μαίπεν ̓  (ἔχουσι δὲ 

τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον πληρέστατον 

ἱἙβραϊστί). ἘΒΈΌ15 σαγ5. οἵ {π6 ΕΡΙοη- 

1165 (27. 215. 1... 27) εὐαγγελίῳ δὲ μόνῳ τῷ 

καθ᾽ Ἑβραίους λεγομένῳ χρώμενοι τών 

1 τῇς 

ΝΑΖΑΥθη65. ὙΘΑ]]ΥῪ οἰγου]αίθα {Π6 Ῥείτπα 

(ᾷοΒρΡΕ], [Π6 ἴδοϊ ννὰβ Ροβϑιῦν ἄπ ἴο ἰἰ5 

αης-[αάαῖς ἴοπε ; οἵ. ἘΡΙρῃ. 1. ο. πάνυ 

λοιπῶν σμικρὸν ἐποιοῦντο λόγον. 

Μδμηϊοῆαθὶ ἀροούυρμα "θα! Απάγθαθ ἀρο- 

5101}. . εἴ 8111 4165 Απάγεαβ θεαί εἰ 

Αοἴα εδπδηρο βίδα, Ῥθαί οἱ 

ῬΕΙΥΙ 51 Π}}]Π11ῈΥ ἀροβίοὶ!: Αὑρ. ς. 2 ἀπέ. 

ΧΧΧ. 4, ΠΟΥ Β᾽διιβίτπι5 βαγθ, ΜΙ[ο δηϊμη 

σδίεγοβ. οἰπβάθιη οι] ηϊ ΠΟΒίΓΙ ἀροβίο!οϑ 

Ῥοίγαμῃ εἰ Απάγεαμῃ, ΤΠομηδη εἰ... [ο- 

ΤοΔΠΪ5 

ΔΗΠΘΙΉ...564 ΠῸ5. αὐ]άθιη αὖ αἸχὶ ργδε- 

ἴεγθο 4π|ὰ 605 τιοὸβ Θχο δ᾽ 5[15 ῈΧ ΘΔ ΠΟΙ. 
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ἴο αν Ὀξεθῆ. Τ1,αβϑίϊγ, ᾿ξ ῬΘαΥ5 ᾿πίθσηαὶ] νάπος οἵ Ὀϑὶοηρίηρ ἴο ἃ 

ψΟΥΚ οἵ [Π6 βεοοηα σδηΐιγ. [15 βδίγ!α ἀηα] σΠαγδοίευ γοϑθιη]ς Πποβεὲ οὗ 

ΟἾΠΟΙ ϑθοοηα οσδηίιτν αῤοςγγῥάα, πα τ Πὰ5 ἃ ποίβ οἵ σομπηραγαίϊνα 
ΒΡ ΙΟΙΥ ἃ ηα] ΘΟὈτιθῖν ὑν ΠΟ 15 να πτ]ηρ ἴῃ ΔΡΟΟΤΥΡΠμαὶ νυ ηρ5. οὗ ἃ 
Ἰαΐογ ἀαίθ. 

1 

8 πηδὺ πον Ργοοθθά ἴο θβχδπηῖης {Π6 σοπίοπηίβ οἵ (Π6 [ταρτηθηΐ. Τί 

ΟΟΥ̓ΘΓΒ ἃ Ροτίοη οἵ ἴΠ6 (ΟΒ5Ρ6] Πἰβίουν τοῦ Ὴ]ν σΟΙΓΟΘΡροηἸηρ ἴο Μαίί. 

ΧΧΥΊΙ. 24- ΧΧΥ ΤΠ]. 15- Μαῖῖς Χν. 15-ΧΥΙ. 8- ΤΚ6 ΧΧΠΙ. 24---ΧΧΙΝ. 

[0 -- Πἰ ὉΠ ΧΙΧ. 13--ΧΧ. 12. Α 5ῈΡΕΓἤΟΙΑ] σΟΙΡΑΓΒΟῚ 5ῆθνν5 {Παΐ (Π6 

Ῥείσηθ δοσοιηΐ 15 ΠΟ ϑ ἀθγαΪν τη6 Ἰοηροβί οἵ {ΠῸ ἥνε, ἀηα ὄχοθθάβ Ὀγ 

ἀθοῦΐ οπα ἐοαγίῃ [Π6 ἀνεσαρα ᾿θηρτῃ οἵ {[Π6 ἔουΓ σα ΠΟ ΪΟ4] ΠΑΥΓΔΓΪν 65. 

Ι1η ναὶ το] ας!οη ἀο65 {Π15 πον ἃηα Ἰοηροϑβί ἢβίουυ οἵ ἴῃς Ῥαβϑβίοη 

βίδηα ἴο [η6 ἔοι (οϑρεὶθῦ ΕῸΓ τηϊηπίς ἀθίαι]5 {ΠῸ το θυ 15 τείογγοα 

ἴο {Π6 ποίβ5 αἰἰδοῃθα ἴο ἴῃ ἰθχί ; ἰοῦ [Π6 ρσθϑθηΐ 1ἴ νν}}} θῈ6 ΠΘΟΘϑΒΑΓΥ 

ΟὨΪΥ ἴο Ροϊηΐ οἷ Π6 ρθη θγα] γοϑα] 685. 

τ. Πα Ρείτηθ Ῥαβϑίοη-βίουυ τοὶαΐθϑ ἃ ἰαῦρα ΠΌΤΟΥ Οὗ οἰτοιΠη- 

βίδποθϑ ΟΠ ἀγα ποῖ ἴο Ὀ6 ἔοιιπα ἴῃ ΔΠΥ σαηοηΐοα] (ο5Ρ6 1. Πα 

[Ο]]ονηρ ἀγα {Π6 τηοϑί ᾿πηρογίαηϊ οἵ [Π6 πον ἱπο! 4 Θηί8. 

(αῚ Ηετοά «πᾶ με εν ῖ8} ᾿πᾶροβ οἵ {Π6 Τιοτ αρϑίαϊ πη [ΓΌΤη 

νγ 5 Πρ {Π61Γ Πα 5 αἰτου ῬΙ]αἴθ᾽ 5 ΘΧαΙηρΪ]6. 

(ὁ) ὍΠε οὐδ ἴου {πε (τποιῆχιοη 15 σίνεη Ὀγ Ἡετοά. 

(ὦ Αἱ 1{Π15 ἡπηοίιγο Τοβθρῇ, ΠΟ 15 ἃ ΠΙΘ πα οἵ ΡιΙαῖθ, 566 Κ85 

ῬΘΙΠΙΒϑΊοη ἴο Ὀπτν ἴΠ6 Βοάν δηα 15 τοίεσγθα Ὦγ Ρι]αίβ ἴο Ηετοά. 

Ἡετοα ταρ 65. ὑπαὶ (ηΠ6 Βοαν νου] ἴῃ δὴν οα86 6 Ὀυτθα Ρείοτο 

5πη8εῖ, ἴῃ δοσογάδησο ψΊ ἢ [ῃ6 ΤΟ 150} ἰανν. 

(4) Ἡδετοά {πθη ἀε]νεῖβ {πΠ6 Τιοτά ἴοὸ {Π6 ρβορὶθ, ψῆο Ριι5ἢ 

Ηΐπι θείογε ἔἤθιη δχοϊδιπηηρ, 7} μ5 ἀαίο {δε 8071 977 (ὐοά. ΓὮΘν 5εῖ 

Η!πὶ οἡ ἃ 5εαΐ οἵ ᾿παροιηθηΐ βαγίηρ, ͵μαρο γίρ ίεομδέν, λοι Αἴηρ οὐ 

7 γαοί. ϑοῖηδ ρτίοκ Ηἱπι ΜΓ ἃ το ; οἵ οβ ϑοοῦγρα Η]ΠῚ βαγίηρ, 

75 ἐεΐ με λογιοιγ ἐδε ,ϑοη1 97 (οί. 

(Ὁ) Αὐ τῆς πηοιηξηΐ οἵ ογιοϊῆχίοη Ης 15 5:16 ηΐ, 5. ἴγθβ ΠΌΓΙῚ 

Ραίη. 

(7) Ὑπε Οἴοββ ἰ5. ετβοϊθα, [Π6 βαγπηθηΐβ ἅΓ βργθδα οἡ ἴῃ8 

στουηα θα ηθδί ἰ. 

(5) ὙΠπα οδηβιγα οὗ ἴΠ6 Ῥϑηϊΐθηΐ πηα]θίδοϊου 5 χη θα ἸΡΟη 

τῆς οταοϊἤοια, νη τονθημα {Π6ΠΊ5 ον 5. Ὀγ αἰτθοιῖηρ {Παΐ ΠΙ5. Ἰδρ5 

5Π4}} ποῖ 6 ὕγοκθη, νῖτἢ τῃ6 νῖονν οἵ ργο]οηβῖπρ, Π15 5 Π  σιηρσ. 



ΧΙν ΖΜΧΖΚΟΡΟΟΘΤΖΤΟΝ. 

(1) ὙΤῆε Τ7εννδ τεραγὰ {π6 ἄδυκπαθ5. ὑγ ΟΠ. Θηνεῖορο5 Γ[πάδϑα 

αἴ ποοηῆδυ ἃ5 ᾿παΠ]σδίηρ {παΐ (Π6 511Π 85 Δἰγθδ αν δεῖ, ΠΩ ΟΔΥΓΥ 

Ιατη 05 ἃ5 ἴῃ {6 πῖρῃϊ ; 5οπιβ οἵ {Π6πὴ [4]]. 

(ἡ) Ατ [Π15 ροῖπηξ ποὺ οὔεσ [Π6 Τιοτα Ρ4}} τη] ηρ] θα νυ] νΊ ΠΕΡΆΓ, 

ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ῸΓ [Π6 Ρατροβα οὗ παβίθηϊηρ Η15 Π δίῃ. 

(75) Τῇε Τιοτά 15 ἰακβῃ ὉΡ δἴεγ υἱζαγιηρ [Π6 Ἰοια οὐν 77» 

ρευεγ, 27ν Ζοτωογ, ἐλοις λαεέ 7ογεαΐζοι 772. 

(1) ΤΠδε Π4115 ἀγα ἄγανγῃ ἰοσίῃ ἴτοτὴ ἴπΠ6 Ἡδηα5, απα {Π6 Βοάν 

15 Ἰα14 οὐ {πῸ βατίῃ. Τῇε βαγίμαμπακε Θηβ1165; [ῃ6 51 {Π6η 5Π1η65 

ουξ ἀρϑῖπ, δηα 1ἰ 15 Τοππηα το ΒΕ {Ππ6 πίη ΠΒΟυΓ. 

() Τῆε 76 ν}8 ἴῃ {πΕῚΓ ἸΟῪ βσῖνε {πε Βοαγ ἴο Τοβϑερῇ, ψῇῆο 

γγα5Π65 ἴἰ. Τὴ τοπ ἴῃ ΜΠΙΟΠ 1ἰ 15 ἰα]4 15 Κπονη ἃ 5 " [Ο5ῈΡ0}}5 

Οατάςη. 
(νι) Ῥτθϑθηιγ [ἢς ἸοΥ ἰ5. ἐπγπθ αὶ Ἰηΐο βἜηΘΓᾺ] τηοσαγηηρ. ΤὴΘ 

ΡΘΟΡΙῈ Ῥεϑαΐ {πεῸὶγ Ὀτγεαϑίθ θχοϊ δι πηηρ .76 τας γίρλεομδ,; [ΠΕἸΓ 

Ἰδα οι οὖν [776 ἐο ομγ οἵγι" ἴῃ 6 ἀἴβοῖρ]65, βαβρεοίβα οἵ ἀβϑίβῃ8 

προη {πε “ΓΕΠΊΡΙ6, 566 Κ ἃ ΡΙαοα οἵ φοῃοθδίπχθηῖ. ΜοδηΜΉ16 {Π6Ὺ 

ΚΘΕΡ ἀρ {πεῖν ἕαδε ἀπ] [Π6 Βα ΌΡδίῃ. 

(1) γι τῃς αϑϑιδίδηοβ οἵ ἃ τ] αγν σιαγα ἀπά ΘΓ [ἢ6 ΘΟΠῚ- 

τηδηα οὗ [πΠ6 σεπίατοη Ρείγομῖαβ, {πΠ6 Τενν 5} Ἰθδευβ ΤΟ]}] ἃ βίοῃθ ἴο 

[6 ἄοου οἵ [Π6 ἴοπρ. ὅϑθνεηῆ 56815 ἃτ6 ρ]δοθα οἢ ἴΠ6 βίοῃβ, δηά ἃ 

τος 15 56εῖ ΠΡ οἷοβα δὲ Ππαηά ἴοὼγ {Ππ6 ἰδὲ οἵ [8 ψαῖοῃ. Οἡ {π6 

ΘΑ ΌΡ ΑΙ τηοτηΐηρ {ΠῸ 56] 6 βἴοπα 15 ᾿πϑρβοιεα Ὀγ ἃ ογονα οὗ ν᾽ βί[οὐ5 

τοτὴ [6 γι15816 ΠῚ ΔΠ4 {Π6 560 1|}05. 

(0) Τῆδ ποχὲ πἰρῃΐ, 1116 ὑνὸ οὗ [Π6 νναίοἢῃ ἃγα οἢ βηαγά, ἃ 

στθαΐ νοΐοβ ἴ5 πεαγά ἴῃ πϑάνβῃ ; ἴΠ6 ἤθᾶνθηβ ἅτ6 ορθηθά δηά ἔἴννο 

γοιπηρ πη6η ἀθβοοηά, οἸοί Πα ἴῃ Πρμῖ, ἀπ ΔρΡρτόδοῇ {Π6 ἰομηὉ. 

ΤῊς ϑἴοπο πιουϑβ ἀ5146, ἀηα {πῸ ὕγὸ δηΐου. ῬΧΘΒΘ ΠΕ {Π6 σΘηςα ΓΟ 

απ τῃς 76 ]58} δ] ἀθυβ, νῆῸ Πᾶνα θΈ ΘΠ υγα Κεηεα ὈΥ {Π6 νγαΐοῇ, 5668 

[ἤτεϑθ τηθῃ οὗ ϑιιρεγηδίαται Πεῖρηϊ ἰσδϑαθ ἤτοι {Π6 ἴοι ; οπ6 οἵ {Π6 

(ἢτθθ, ψποϑα μεδα τϑαοπαα ἄρον ἴπ6 πδᾶνεηβ, θοϊηρ Βα ρροτγίεα ΟΥ̓ 

Ιε4 ῬΥ πε οἴπευ ἔνο. ΤῊΘ ἴπταα ἀγα ΓΟ] ον Ὀγ ἃ (ΥΌ85, ἀπὰ 

[τοπὶ ἴξ οοπη65 δΔῃ ΔΠΒΊΝΕΙ Οἵ ἀ55θηΐ ἴο ἃ 5εθοπα νοῖοβ [ὉΠ] ἤξᾶνθη 

ὙΠΟ 5αγ5, Ζ οι ας φγεαεῖ Ἴο ἐλόηι ἐλαΐ σδεῤ. ΤῊ βεοοπά νοῖοθ 

ἴ5 βΒιοοθοάβα ὈΥ ἃ βϑεοοπά ορεπηίηρ οἵ {πε πδανθηβ, ἃΠα ἃποίμογ 

ΠυτηΔη [οΥπὶ ἀθϑοθηβ5 δπηα επίοιϑβ {Π6 τοιηὉ. 

(2) ὙΠπε 765 ἀροη 1Π15 μαβίβη ἴο Ριϊαΐς ἀπά οοηΐθβ5, 7γμέν 

ἡπῖς τᾶς {6 ,δοη οΓ Ασα. ῬΙΙαῖε ταίογίβ, 7) Ζ7) εἴδαϑι.. ἔλθ δογι- 

Ἄογιεο τοῖς γῦμγε. Αἴ τ[π86 εαὐποβϑὲ ἀδβίτα οἵ ἴπ6 168 ἢ6 ὈΪΠα5 

τῃς6 νναΐϊοῃ ἴο ββούθογ. 



ΧΥΖΑΚΟΡΟΟΤΤΙΖΟΝ. ΧΥ 

(φ) ΤΠηΘ νόυηθη, ὨΠΠοτῖο ργονθηϊθα ὈῪ ἔβα οὗ {ΠῸ Τὸν, Παβίθη 

αἱ ἀαυθῦγθακ οὐ ϑιιπάαν ἴο ΟΠΘΥ {ΠῸῚὶΓ Ἰαϑὲ {τυ αἱ [ῃ6 του. 

ΤΉΘΙΓ ΘΟ βίη Οἡ ἴΠ6 νὰν 15 τϑρουίθα αἱ βϑοπθ Ιθβηρίῃ. Οη 

ΑΥΤΙνΙηρ ἀηα Ππαϊηρ [6 ἀοοῦ ΟΡΘη, ἢν 866 ἃ γοιηρ πη 51{{1ὴῸ’ 1 

1η6 τα] οἵ {π6ὸ το ῆὴῸ 8αγ5, 171Ὲ ἦς φόρὸ 10 {ἦε φέαεο 2 γΌγι 

τυλόριεε 176 τυας δογιΐ. 

()ὺ ὙΠὲ ἰαϑὲ ἄαν οὔ (ῃ6 Ἐδαβδὶ μανίηρ αὐτί νθα, την ΔΓῸ 

ΓΟ πγ πη ΠΟΠΊΘ, ἀπ διηοηρ {πῸπὶ ἴπ6 Ἵν εῖνεο, ηῸ ἅτ 511] 

Τ]ΟΌΓΠΪηρ ἴοΥ {Π6 Τιοτά. ϑίπηοη Ρείθγ αηὰ Απάζγον ἴα {ΠΕ ῚΓ ποῖ 

Δ ηα ρὸ ἴο ἴΠ6 ὅ8α, δοσοπιραηϊθα Ὀγ Τμ6ν]. 

1 15 δνιάθηΐ {παΐ Π6 πον ἱποϊάθηΐβ τθοϊθα ἄρον τοϑὲ ΠΡΟ {Π6 
Ἀα515 οἵ ἃ βίουυ ννῃ]Οἢ 15 1ἢ {Π6 τηδὶη Ἰἀθης 4] ννἢ Παΐ οἵ (Π6 σα ποηοαὶ 

(οβΡ6]5.. ὍΠΟΥ ΡΓΘΒΌΊΡΡΟΒΘ (6.8.} [Π6 Ἰηἰογνθηςοη οὗ {ΠῸ Τ  νΊ5ἢ ᾿θαοιβ, 

οἵ Ηειοά, δηὰα οἵ Ῥιϊαΐα ἴῃ 16 {π|4] οἵ ἴῃ6 1,οσγά, [86 Μοοκεοῖυ, {Π6 

Οτμοιῆχιοῃ, {π6ὸ ΤὭτεα Η οὐ Γθ᾽ Πα ζη655, τὴς. Βα] 1η ἴ[η6 ραγάθη-[ΟΠ10, 

τ[η6 ἀδβοθηὶ οὗ Αηρεὶβ, ἴῃς ἘΘϑατγθοῖοη (1Ππ ννηδίθνοὺ 5656), [Π6 νἱϑιῖ 

οὗ {π6 ψγοπηθη ἴο {Π6 Ομ, [Π6 ἀδραγίαγε οἵ οσογία!η οὗ {Π6 ἀἸβοῖρ]65 ἴο 

(1166. Α σάγθῖι! 5ἔπαν νΨν1}} 5ῃονν ὑπαὶ ὄνθη ἀδία:]5. νυν ]ο ἢ 56 6 ΠῚ ἴὸ Ὀ6 

ΘΠΕΓΘΙΥ ΠΘν, ΟΥ ΠΟ αἰγαοῖν σοηϊταα!οῖ [Π6 σα ποηοα] Παιγαίϊνθ, ΤηΔΥῪ 

ανα Ῥδθη ϑυρρεβίεα Ὀγ ἴἴ ; 566 6.5. (ὦ, (6), (9), (γι), (φ) Αἴ οἴου 

Ροϊηΐ5 να οδῃ ἀείθοϊ {πΠ6 ᾿ἱπἤπθησς οἵ πε ΟἹά “Γδβίατηθπι ((4), (λ), (21)), 

οἵ Νεν “Γεβίδπηεηι ὈΟΟΚ5 οἴπου τΠΔὴ ἴΠ6 ο5ρΡ615 ((ό), (2), (9)), ἀπα οὗ 

ὨγΠΠΠ5 ΟΥ ΟἴΠΕΘΙ ΠἰΓαγρίσα] ἔογπηβ ((7), (0). [{ 15 νουίην οἵ δβρθοῖαὶ 

ΤΟΠΊαΥκ {παΐ τῃ6 {ταριηθηΐ ἄο65 ποί υἱθὶα ἃ ϑιηρὶα αργαῤ΄ονγι, ἴου [ῃ8 

Βαυηρ ἴῃ (7) 15 οἰθαῦὶν Ὀαβεα οὐ {πΠ6 ΕὈυτῃ νγοτα ἔγοηι {Π6 τοβϑθ. ΝΟΥ 
ΔΥῸ ΠΕΓ6 ΔΥ σοτίαϊη ἱπαϊοαίοη5. οἵ δῃ ᾿πἀερεπάθηϊς {γα το πη {Π6 

ΕἸτου Πηδίδ [14] ἰγθαϊπηθηΐ οὗ τῃ6 Πιβίοσυ. ΓΠὰ5. ποιν! δία παϊηρ {ΠῈ 

Ἰατρα διηοιηί οἵ πεὺν τηδίου ννΠ]Οἢ 1 σοΟηΐδ]η5, ἴΠ6ΓῈ 15. ΠοίΠΙηρ [η [Π15 
Ῥογίοη οἵ {πε Ῥείγιπε σοϑροὶ ὑγΏΪΟ ἢ ΘΟΠΊΡΕΙδ. τι5 ἴο ἀβ5ΌΠη6 ἴΠ6 τι56 οὗ 
ΒΙβίογιοαὶ βοῖγοθβ οὐποὺ ἐΠπδῃ {ΠπΠῸ σα ποπῖοα] (Ο5Ρ6|5. 

2. Τὴ Ῥείγίηθ Ῥαββίοη- ἰδίοτυ οὐ ἴΠ86 οἴπθ Παπα ΟΠ 5. ΠΊΔΗΥ 
᾿πηρογίαηξ ἀδἴαι]5 ΠΟ ἢ ἀγα το] αίθα Ὀγ Οἤ 6 ΟΥ̓ Τηοτα οὗ ἴπΠ6 ΕὈΌΙ (ΟΒρΡΕ|5. 

ΤῊ [Ο]]οννηρ; ἀῦα ἴΠ 6 ῬΓΙΠΟΙΡΑΙ οἵ ἴΠ6 58. ΟΠ 55ΙΟΠ5 ; ΔΙΘΥ θοῇ Ψ}1}} Ὀ6 

[ουπα ἃ γείδγεηοα ἴο ἴη6 Εὐνδηρο δι οὐ Εὐνδηρο] δῖβ το ὑγ ΠΟΤῚ νγ8 Οὐ Ὲ ΟἿΓ 

Κηον]εβάρα. 

(α)ὺ ὍΠε πιοοκοῖβ ἀο μοιημαρα ἴο ἴΠ6 1 οτά, βαγίηρ “7αἱ, Αγ 

οΓ λε χες (Μι., ΜΚ.). 

(ὁ) Τῆς 1 οτὰ ροαβ ἰογίῃ Ὀθατηρ ΗΝ Οτοβϑ (7].). 

(ὃ [{ 15 βιιθδθααθηίν Ἰαιἃ οἡ ϑίπηοη οἵ γτθηθ (Μι., ΜΚ., 

ΠΡῸΣ 



ΧΥῚ ΖΜ ΤΑΚΟΡΟσΤΖΤΟΝ. 

(4) ΤΠ ψομηθη [Ο]]ονν νυ ἢ Ἰατηθπίαιιοπ5 (1..). 

(6) ὙΠῸ (ὐποϊῆχιοη ἴαϊκο5 ΡΙασα δἱ {πΠ6 {π|γα ποὺγ (ΜΚ.). 

(7) πε Το τείμιβεβ {πΠ6 ἢτγϑί ροίίΐοη οἤετεα Ἡΐϊπὶ (Μί., 

ΜΚ... 
(9) ΤΠηε ΕἸτϑὲ γνογά τοτλ [6 Οτοββ (1,). 

(ΔΛ) ῬΡιϊαΐθ τοῖπιβεβ ἴο σπδησα {ΠῸ σα ρουβοτρίοη (7.). 

(ἢ Τ[Ιοἱβ γα οαβί ἔου {πε χιτών οἠἱγ (7.). ) 
(ἡ {πὲ Οὐδ 15 Ὑπθοῖξε, ὮΝ {πὸ Βαββθῖθ ὃν ΠΟ {ΠῈ 

Ρηδϑῖς (Μι., ΜΚ., 1..). Ηδ 15 τον δἱ ἤγϑε Ὀγ οί {ἢ πηα]θίαοϊουβ 
(Μει., ΜΚ... 

(1) Τα ϑεοοηά )οτγά (1,.). 

(Ὁ) ΝΘ ἸΠτποὶ γὐζοῖτοι (8 

(σι) ΤὍΤΠδ οὐὺ “111 15 τη]βία ΚΘ ἔου ἃ 641} ου ΕἸ1ὰ5 (Μί., ΜΚ.). 

(1) Α ϑροῆρε ἢ] οἵ νἱ παραγ 15 ραῖζ ἴο {π6 1ιογα 5 11ρ5 (Μι., 

(9) ΤΠ ἘΠῚ Ὑνοτᾷ (7.). 

2) Τὴὲ 5ιχσχίῃ γνγογχά (].). 

5) ὍΤΠα ϑανεηίῃ νγοτά (1,.). 

) Μδηγ οἵ [Π6 ἀθδα οοπο [οσίῃ ΠῸΠῚ {Π61Γ στανο5 (ΜΊ.). 

5) ὙΠα σεπίμσγιοη δὲ ἴπΠεῸὶ (οθ5 σοηΐδϑϑαβ {πῸ αν! ην (Μι., 

ΜΚ.) οὐ [πε ᾿ππόοοθηοε (1.) οὗ ἴῃς ϑιιεγοσ. 

(Ὁ) 1 θ᾽ ἸΕτουτα ἜἸ Ἰϑ αι ἴξὶ Ἰρχιξιποῖξίαι {0}. 

() ΝΙοοάδπλι5 ἰακο5 ρατὶ ἴῃ {Π6 ΒΓΔ] (7.). 

(1) ΤΠῈ ΟΠ Θη νυν] Πη 655 ἰΠ6 ΒιΓ4], ἀπ ταΐατη ἴο ΚΘΟΡ {πῸ 

ΘΑ ΡαΙ (1.., 7.). 

(") Δη θαυίπαμπακε δἰίθηα5 Π6 ἀθβοθηΐ οἵ [Π6 Αηροὶ (ΜῈ). 

(5) Ὑπὸ Αηροὶ δηποιηοοβ, 2726 σοοίλ ὀεύογε γοιέ 1γίο (τ αἰἴλεε 

(Μι., ΜΚ.). 

(α.) ΤΠ6 ψοιηθη οδΙΤν {Π]πρ5 ἴο {πΠ6 ΑΡοβίε5 (Μι., 1... 

(ὁ6.) ὍΤΠδ [ΟΠ 15 ν᾽βιι θα Ὀγ 81: Ῥείεγ (1,), ἀπα 8: [ὁδὴ (1.). 

ΤῸ [Π15 158 οἵ ΟἿ βϑοηβ. 5Πο0114 ΡΓΟΌΑΡΙΥν ὕῈ «ἀάοαᾷ (Π6 δρ- 

ΡΕδΙΆηοα5 οἵ [ῃ6 Ἀΐδεη ΟἸγιδὶ οὐ Ἐδδίε ΠῬΔῪ ἃπα οὐ (ἢε ἢτγβὶ 
ΘΌΠΩΔΥ ΔΠΕΥ Βαβίου. Βιυῖΐ ἴο 4684] νι {πο56 ΠΟ ἢ ἀγα Ῥεγομα α15- 

Ραΐθ, [ἢ πηᾶγ Ὀ6 ΟὈβεινθα {πᾶΐ οἵ ὑννθηΐγ-ϑθνεη ΟἿΪΥ ἰῆτθα Ρεϊοηρ ἴο 

1Π6 σοιημηοη ἰγαπτοη οἵ Π6 ϑυποριβίβ, ννΠ1]5ὲ ποΐ ἃ 51ΠρΡ16 οἸγοιΠη- 

βίδποθ ὑνΠ]ΟΠ 15 το]αϊθα Ὀγ ΒΟ 1Π6 ϑυποριδίβ ἀπά 8: [οἢπ Παβ θθθη 

ΔΙΓΟΡ ΠΟΥ Ἰρηοτοα ἴῃ {Π6 Ῥοίγη6 πδαιγαῖῖνθ. Ομ [Π6 οἵπει Παηα 5]χ- 

ἴδθῃ οἵ [Π6 ΟἸΙΒΒΙΟΠ5. ΟΟΟῸΓ [ἢ {Π6 οαβε οἵ ἀείδι!β τεοογαθα Ὀγ οπ6 

ΕΑ ΠΡΈΙΠΞ. Ὅτ {{Π7 0; 1, ἃ; ΜῈ: 2: ΝΜ τὸ 



ΤΝΜΙΚΟΡΟΟΘΊΤ7ΟΝ. ΧΥΤΙ 

4. Τιρῖ ἃ ποχί σοπρασο ἴπ6 ἥν δοσοιηΐ ΨΠ της νῖοθνν οἵ 415- 

σονθτηρ Ποὺ τη Οἢ ΟἿΥ ἱταρτηθηΐ ἢὰ5 ἴῃ σΟΠΊΠΊΟΠ ΜΠ ἢ 6 σαποηΐοδὶ] 

ΟΌ5ρΡ6 15. Ὅῆα [Ο]]οννηρ ἀγα {Π6 σοι ΠΊΟη ἔδοί5. 

(α) ῬΙ]αΐθ ὑναϑῆθ5. Π15 παπάς (Μι.). 

(ὁ) Ἡδετοά ραχιοϊραΐθϑ ἴῃ τΠ6 {{14] οἵ τῆς 1 οτὰ (1,.). 

(ὦ ΤὍΠδε Τιοτγὰ 15 ἀδ]νεγεα ονεγ ἴο {Π6 ρθορὶο (7.). 

(4) ἨΗδ [5 δἰεγθά ἴπ ῬΡΌΓΡΙΘ, ογσοννη θα νΠ 1ΠΟγη 5, 5ραΐ ΠΡΟη, 
Ὀυβειεά (Μι., ΜΚ., 1].). 

(Ὁ) Ηδ [15 ογιοϊῆθα Ὀδίνεθη ἔνοὸ πηα]οίαοίοις (Μι., ΜΚ., 

1} 

(5) Ηες [5 51|1ἐπὲ (Μι.,, Μᾷκ., 1,,,. Βαϊ ὑπάθγ οἵπου οἰγοιτη- 

βίδ 68). 

(5) ΑΑ 5 ρουβουιρίοη 15 ΡΙασεα οἡ (ῃ6 τοβς (Μι., ΜΚ., 1,, 1.). 
(ἃ ΤΠ Τιογά᾽ 5 ραγιηβηΐβ αὐτὰ ἀϊνιἀβα (Μί., ΜΚ., 1,., ].. 

(ἢ Οπε οἵ [Π6 τηαϊείαοϊογβ δοκπον]θάραεβ Ηἰβ ᾿ηπόσθποδ (1,.). 

(7) ὙΠετα 15 ἀδγκηθβ5 οτη ΠΟΟη ἴο 3 Ρ.η. (Μι., ΜΚ., 1,.}. 

(4) ΑΑ ροϊζίοῃ 15 δαπη!ηἰδίθεγαα ἴο {Π6 Τιοτὰ 5ῃοσγῖν Ὀείοτα Ηἰς 
ἄἀεαίῃ (Μι., ΜΚ., 1.). 

() ὍὙΠε Εουτίῃ γ οτά ἔτοπι [Π6 τοββ (Μ., ΜΚ.). 

(γ) ὍΠα νϑὶ] οἵ ἴ[η6 ΤϑΏρΡ]8 15 τεηὶ (Μι., ΜΚ., 1,.). 

(χ.) Αἢ βαυπαμπακα [ΟΠ] ον5 {Π6 Τιογ᾽ 5 Π)θαῖῃ (ΜῈ). 

(ο) Ηδ ἰ5 Ὀυτδα ὃν ΤὈβερῃ (Μι., ΜΚ., 1,., 7.) ἴῃ ἃ ρατάβη 

(1... 
(2) ὍΤῇε ϑβρβοϊαζογβ ἃγῈ 561Ζϑα ψΊ ἢ τοιήοσϑα (1,.). 

(5) ὍΠα 165} Ἰοδάθιβ τεαιθϑὲ ΡΙ]αΐα ἴο δεῖ ἃ νγαΐοῃ αἱ {Π6 
τοῦ (Με... 

(7) Α ρτϑαΐῖ ϑἴοῃμε 15 τοδὶ ἴο τῃη6 τηοιῖῃ οὗ τῃς τοπ (Με, 

ΜΚ.). 
(5) Ὑὕνο Αῃρε]β ἀδβοεηά (1,, ].). 

() Οπα Αἤρεὶ ἀδβοοπᾶβ (Μι., ΜΚ.). 

(") Μαῖγ Μαράδϊεπα δπα οἵα ὑνΟπ θη νἱϑὶῖ (ἢ 6 τομ  Θατ]ν 

Οἡ Ἐαϑίογ Πᾶυ, πα ἰθαση ἴτῸΠ] δῇ ΑΠρῈὶ Παὶ Ηδ 15 τίβεη (Με, 
ΜῈ ΤΑῚ 

(Χ) ϑοπῖθ οὗ {π6 1) ]15οῖρ]65 ἀθραγί ἴο (1116 6 ἀπα τοίη ἴο 
{πεῖν ἤμην ([Μι., ΜΚ.], 1.) 

ΑΠ ΔΠα]γϑῖ5. οἵ {Π15 ΘΟΙΠΠΊΟΠ ταί 1}}}} 5ῃθνν {παΐ οὐ ὑννοηίγ-ἴννο 
ΡοΪπί5 ψῃϊοῃ ἰπΠ6 Ῥαίτηθ [ταρτηθηΐ 5Παγο5. ΜΊΠ ΟΠ6. ΟΥ ΠΊΟΙΟ οἵ {ΠῸ6 

᾿ ΟΑΠΟΠΙΟΔ] (ὈΒρΕἸ5, ἔθου ἅγα ἴο θῈ ἔουπα ἴῃ 411 ἴΠ6 (ῴοβρεὶβ, βθανθὴ ἴῃ 

ἴἢγθα ουξ οἵ [Π6 ἔουτ, [ἤγθα ποτα ἀτὸ ἰπ Ὀοίῃ 81: Μαίῆθν απα 81: Μαῖκ. 

ἴῆγαΘΘ ἅτ ἴῃ 51 Μαίίμεν οὨΪγ ἀπα τῆγθα ἰπ 51 Τπκο οηἱγ. (ΟὈμπηρατίηρ 



ΧΥΤΙ] ΧΟ ΘΟ ΓΟΘΥΝ 

1Π 656 σϑϑι 15 ψν ἢ (Π056 ΟΡ δ! Πα ππᾶογ {Π6 Ποδα οἵ ΟΠ 559 η5 (Ρ. χν].), ννα 

Θαῖθου {Ππαΐ τΠ6 Ῥείγιηθ παγγαΐῖϊνα ἰασροὶν ΘΠ θΟα165 {ΠῸ σΟΠΊ ΟΠ ΠΊΔΊΘΥ 

οἵ 1Π6 οαποηΐοαὶ (ὰΟ5ρ6]15, ἀρτθοῖηρ 1 [Π6 ΘΥπορι δίβ. ἢ εἰρης ῥδτγίοι- 

Ιατβ, Δη6] ΟΠ ἢ Πρ ΟΩΪΥ [ἤτγθα νυ] ἢ ἴπον 411] το]αίθ ; δηαᾶ Πυστίπεσυ, [Παΐ τἱ 

ἢδ5. αἰβίηοί Ροϊηΐβ. οἵ σοϊποίάθποθ ψν]1ἢ {ΠπΠῸ ΠΟΙ πο νν]Πη655. οὐ {Π6 

ΕἸγϑ ἀπα ϑθοοηα (Ο5Ρ615, απ ἢ [Π6 βθραγαΐῖθ νυν] Ππ 655 οὐ {π6 ΕἸγϑί 

(05ρ6] ἀηα οὗ τπ6 ΓΗΙγα. ὙΠΕΓΘ ἅγῸ ΟΥΪΥ ἴγο ΟΥ ἴἤγθα Ἰηοιἀθηΐβ ἴῃ {Π6 

[γαρτηθηΐ ἡνῃ]οἢ αἸγθοῖν βυρραδί δοηπδιηίαποθ ν] ἢ [ῃ6 πατγαῖϊνε οὗ {ΠῸ 
Βουγῃ (ο5ρ6}], ΔΙ ΠουΡ, ἃ5. ννα 518}} ρυθβθηῖγ 566, {Πθγα ἀγα ἰβοϊαϊθα 

ΕΧΡΙΘΒΒΙΟΠ5. Μ ΏΙΟΉ ΤΟ ΠΥ 50 ἢ δὴ Δοαιδιηίδησοθ ρτο Δ 16. 

4. γε τδὺ ΠΟΥ Ρτοςθθᾶ ἴο ἃ νεῦρα] σοπΊρ ΔΙΊ 50η. 

1)065 ἴΠ8 πεν ἱταρτηθηΐ Ὀοίγαν 510} ἃ ἀθβροπάθηοα προ ἴπ6 νοτα5 

οὗ 1ῃ6 σδποηϊοα] (Ο5Ρ 615 5 ἴο 1π51Π{ } Ὰ {Π6 Ὀ6]1εῇ τπαὶ {ΠδῪ νέα Ὀείουο 

{πε Ῥείσηθ ψυιετ ΤὴΘ νυ ΘΓ, 1 15 ΟἰθδΥ, 15 ποῖ ἃ ΤΟΤΕ ΘΟΙΏΡΙΙΕΙ ΟΥ̓ 

ΠΔΥΠΠΟΠΪΒΕ ἢ ὈΒΑΠΥ ἢΠ6 ἀρρθδῖβ ἴο ἅνοϊα [ῃΠ6 ρύξοῖβα ψογάβ οἵ [ῃ68 

ΘΔΠΟΏΪΟΑΙ ΠαΙγαΐῖϊνθ, ἀμ θη ΠῸ οομηθ5. πραζθϑί ἴο {ῃθη), 1 15. ἢΠΙ5 

ΠΔὈΙ ἴο σπαηρα ἴΠ6 οτγάογ οἵ [Π6 Ἔνϑβηΐϑ, οὐ ἴοὸ Ὀγϑαὶς ἰπΠ6 βεαιθηςσα Ὀγ {Π6 

ἸΠΕΓΙΒΙΟῚ Οἱ ΡὨταβθοϊοσυ [όσα ἴο [Π6 νυυϊῖοῦβ οἵ ἴη6 Νὸνν ᾿Γδϑίδιηθηΐ. 

ΗΒ παγαῖϊνα 15 ἐλ ἀγφοΐλεδί οΥἹθῚ ΠΑ], ἔου 1Ε 15 διε το δὲ Ρείεγ; δηα 

ἢ οοὐἹὰ ποῖ σοηϑιβίθηι !]ν 1 {15 ἀβϑαμηρίῖοη ἤανα Ὀουγονγεα (Π8 

Ἔχδοῖ ψοτα5 οἵ Δῃγν δχιϑίϊηρ ο5ρΡ61. Βαϊ {Π15 φοηϑιἀθγαίίοη 8415 ννειρῃϊ 

ἴο ΔΩΥ νϑῦθα] οΟΙΠοΙ ἀθηο 65. ΨνΏ]Οἢ πηδᾶν Ταγθὰ] {Π 6 ΠΊ56]ν 65. ϑθο ἢ οΟΙη- 

οἸάδηο 65 δχἰβῖ, δη {Π6 [Ὁ] ηρ ἀθϑοῦνα ἜϑΡρθοΙ] αἴθ πο : 

(4) ἀπενίψατο τὰς χεῖρας (Μί.). 

(ὁ) προσελθὼν τῷ Πειλάτῳ ἡτήσατο 

τὸ σώμα (Μι.,1,.; «ἢ, ΜΚ.). 

(ῶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 

εἰς δύο (Μί., ΜΚ.; οἴ. 1..} 

(4) ἐνείλησεν τῇ σινδόνι (ΜΚ.). 

(ὁ) πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν (ΜΚ. 

(7) συνήχθησαν 

οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πειλᾶτον 

(μι). 

οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

(5) μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτόν (Μ1.). 

(λ) τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ 

τῆς θύρας τοῦ μνημείου;...ἣν 

γὰρ μέγας σφόδρα (ΜΚ.). 

ἐνίψατο τὰς χεῖρας (ΡὈ.). 

ἦλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ἤτησε 

τὸ σῶμα (ΡὈ.). 

διεράγη τὸ καταπέτασμα τοῦ 

ναοῦ... εἰς δύο (Ρ.). 

εἴλησε σινδόνι (Ρ.). 

πενθοῦντες καὶ κλαίοντες (ΡὈ.). 

συναχθέντες δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ 

Φαρισαῖοι καὶ πρεσβύτεροι πρὸς 

ἀλλήλους... ἦλθον πρὸς Πειλᾶ- 

τον (Ρ.). 

μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτόν (ΡὈ.). 

τίς δὲ ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ τὸν 

λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ τῆς θύρας 

τοῦ μνημείου;:...«μέγας γὰρ 

ἣν ὁ λίθος (ὈΡ.). 



ΤΥΤΚΟΡ ΟΤΤΟΛ,. ΧΙΧ 

Τὶ σὰῃ βοασοοὶν θ6 ἄοιυθια] τματ [Π 656 σοϊ ποι ἀθησθβ ᾿πηρ}]ν [Π6 158 οἵ 

της ΕἸγοὶ ἀπα ϑεοοηα (ο5ρεῖ5, απὰ τῆ σοΠοΟΙβίοη 156. οοηἢτγπιθα Ὀν ἃ 

Ποϑὲ οἵ της Υ σουγοβροπάθησοθϑ νν ϊο ἢ νν}}} 6. ἐου πα ἴῃ της ἰοοϊποίοϑ8 ; 

τῃαΐ ππᾶην οἵ ἴΠ656 ἀγα βδοαϊίζεοσο τἢτοιρῃ οοπίοχίβ οὐ υνν]56. ν] ον αἱ 

ἰ5ϑθ ν ἢ (Π6 σα ποηΐοα] ἰθχίβ, 56 Ύν 65. ΟὨΪΥ ἴο δαὰ βίγεηρτῃ τὸ (Π6 σοη- 

νἱοίϊοη. [Ι͂ἡ τῇς οαβθ οἵ ἴῃ6. Τῆϊγά ο5ρ6 1 1ῃ6 ραγ!} αὶ ἀγα ποῖ 50 

σοτηρ]εῖθ, γοῖ {πὸ ν ἀγα βαΠΠ]ο θην οἷοβα ἴο ογθαΐῖθ ἃ βίγοηρ ῬγΘβαΡτΙΟὴ 

ἴῃ ἔανοιγ οὗ 115 1156 ; ΘΟΠΊΡΔΑΓΘ 6.8.: 

(α) σάββατον ἐπέφωσκεν (1,.). 

(ὁ) ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι κακοῦργοι 

δύο (1,.). 

(ὼὧ εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούρ- 

γων (1,.). 

(4) Υοε ἴο α.Χ5.. Ὀδσαιιδα οἵ ΟἿἿΓ 

ΕἸ Ξ (1, ϑγε τ) 

(ὁ) πάντες οἱ... ὄχλοι.. τύπτοντες τὰ 

στήθη ὑπέστρεφον (1,.). 

(72) ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος 

ὴν (1,.). 

(9) τῇ δὲ μιᾷ τοῦ σαββάτου ὄρθρου 

βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν 

{12} 

σάββατον ἐπιφώσκει (Ρ.). 

καὶ ἤνεγκον δύο κακούργους (Ὀ.). 

Γ ΄ “-“ , Π ΄ 
εις δέ τις των κακουργων εκεινὼν 

(Ρ.. 
᾽ " “ «ες ’΄ ε -“" 

οὐαὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν (ΡὈ.). 

ε Ν σ΄ Ν ’ 

ο λαὸς απας.. κόπτεται Τα στήθη 

(.. 
ἴδετε ὅτι πόσον δίκαιός ἐστιν (Ρ.). 

ὄρθρου δὲ τῆς κυριακῆς... ἦλθε ἐπὶ 

τὸ μνημεῖον (Ὀ.). 

εἴ τι πεχί σοιῆρατα ἴῃ6 Ῥείγιηθ ἔγαρτηθηΐ ΜΠ τΠ6 ΕΟύτΙη (Ο5Ρεὶ. 

Ηξετα {πὰ ἔτᾶσαβ οὗ νεῦρα] ᾿πἀείβαημ655 ἀγα ἰδϊηΐοσ, γαῖ [Π6 [Ὁ] νης 

ΟΟΟΘΌΓ͵Γ: 

(4) παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς (7.). 

(ὁ) ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων (].). 

(ὦ) οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ᾽ ἐμοῦ (7.). 

(4) ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος (].). 

(6) ἐμαστίγωσεν (].). 

(7) λάχωμεν περὶ αὐτοῦ (1.). 

(9) κατέαξαν τὰ σκέλη (].). 

(ΛΔ) ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή...τετέ- 

λεσται.. ἵνα ἡ γραφὴ πλη- 

ρωθῇ (].). 
(ἢ) ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 

τῶν ἥλων (7.). 

(5) ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη 

κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον(].). 

παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ (Ρ.). 
᾿ ε - ΞΞ 

τῆς ἑορτῆς αὐτῶν (Ρ.). 
» , ᾽ ὅς τ μΝ , 
ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες (Ρ.). 

ἐκάθισεν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρί- 

σεως (ΡὈ.). 

ἐμάστιζον (Ρ.). 

λαχμὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (Ρ.). 

ἵνα μὴ σκελοκοπηθῇ (Ρ.). 

ἐπλήρωσαν πάντα, καὶ ἐτελείω- 

αἵἷὰνι.. {Ὀὺ): 

» Ὰ Ἁ -“ » Ν “.: 

ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους ἀπὸ τῶν 

χειρῶν (Ρ.). 

τάφον καλούμενον Κῆπον Ἰωσήφ 

(... 



ἊΣ Τα ΘΟΕ 

(1) ὁ κόσμος χαρήσεται (7.). ἐχάρησαν οἱ Ἰουδαῖοι (Ρ.). 

(ἢ) ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμούς (].. ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγῖδας (}.). 

(»") διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ἰουδαίων (7.). φοβουμένη διὰ τοὺς Ἰουδαίους(}.). 

(2) τίνα ζητεῖς ; (7.). τίνα δηπεῖτε; {3} 

(Ο) παρακύψας βλέπει (7].). παρέκυψαν...παρακύψατε (Ρ.). 

(2) εἷς τῶν δώδεκα (].). οἱ δώδεκα (ΡὈ.). 

(2) ἐπορεύθησαν ἕκαστος εἰς τὸν οἶἧ,ον ἕκαστος... ἀπηλλάγη εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ (“].᾽). αὐτοῦ (Ρ.). 

(σ) ἐπὶ τῆς θαλάσσης (].). εἰς τὴν θάλασσαν (Ρ.). 

ΤῚ πος οὗ {πΠ656 ρδῖα 1615 15. ὈῪ 1561} σοηνίποῖηρ, γαῖ {ΠΕῚΓ σαμηι] να 

ἴοτοθ. 15 σοηβι θυ ]θ. 1 τὰν Ὀδ6 δαιτηεα πα ἴῃ6 Ῥείγπε ψΓΙΟΥ 

ἄοεθ ποί 5Π6ν)ν 8ἃ5. τπΠῸ ἢ [ὩΠ1]1ΑῪΠΥ ἢ {Π6 ΕῸλτΠ (ἀο5Ρ6] 845. ψ ἢ 

[ῃ6 ϑεοοπά, οὔ ὄνθὴ ΜΠ {πΠ6 ΤΠΗΙΓΩ ; ΟΥ ΡΘΙΠΔΡ5 ἴἃ νου] ΡῈ τηοΓ6 

Εχδοῖ ἴο 540 1Παΐ 6 Πὰ5 ἴογ νν ηαΐθνου γθᾶβ0 ἀνα]! θα] ΠΙΠΊ56][ τηογα [ΓΈ ΕὶΚ 

οὗ {πΠ6 ϑυπορίϊς (ἀοβροὶβ πη οἵ 51. [οπ. Βαΐ [Παΐ ἢθ Πα δοοθϑ5 ἴο 

5.1. Το 15 αἱ ᾿ἰϑαϑέ ρσόραῦ]θ, ποῖ τπϑσοὶν οἡ ἴΠῸ στοιπηάᾶ οἵ ἴπῸ νεῦρα] 

ΓΟΒΘΙ ὈΪαπος5, Ὀπὲ Ὀθοδιιδ6 αἱ βανοσα] ροΙηΐ5 ἴῃ 6 Ῥείγη6 5[ΟΥῪ ῬΤΕΒΙΡΡΟΒ65 

{πΠ6 ΠΤ ΟΠ ηΉΪ]Π 6 ΟΥΘΙ ΟΥ ΟΠΑΥΔΟΙΘ Ι5Έ16 Γδαΐαγοβ οἵ {Π6 Το ΠΠΙη6 ΠδΥΓαίϊνο. 

ΓΠι5 ἴῃ Ῥείου δ5 1ἢ 51 [οΠη {ΠῸ Ἔνεπίβ αἵ {Π6 (Ὑτοβ5 θῈρΊη ἴῃ [Π15 ΟΥΘΓ: 

(1) [6 ογποιῆχιοη θεῦννεθη {Π6 ἴνγο πια]δίδοζουβ, (2) {ΠῈ6 βείηρ ΠΡ οἵ {Π6 

{1|6, (9) τπ6 ραγίηρ οὗ {Π6 οἱοίμ 5, {ΠῸ σοὶ αΐνα ογάοὺ ᾿η Μί., ΜΙ., θεϊηρ 

(7) {2} (1); 8 1η 1ν (1. (3) {2} {{π085; Ρ: 29). ΥΠΠΠ ΠΟ ΠΕΣ ΤΕΤΠ Δ Εἰ εΙ916 

5 Ῥείθιβ δάορτοη οἵ 51 [0ΠΠ᾿5 νῖενν ἃ5 ἴο {Π6 τϑἰδίίοη οἵ {πε Ῥαβϑίοῃ ἴο 

[ῃ6. ἤτϑι ἄαν οἵ {Ππη]ρανεπεά Βτεαᾶ. [,ἀβίϊν, [Π 6 γϑίθγθηοθβ 1 Ῥείεγ ἴο 

τπ6 Ῥυτιαὶ οἵ {πὸ (τταοιῆεα θείοτο τπΠ6 Θά θα, ἴπΠ6 Ογημχιγγαρίηηι, ἴῃ 6 

ϑατθη-τομ}0, [Π6 δα οἵ {ΠῸ ενν5. ΏΙΟΠ 561ΖΘ 16 (Ἰ5ΟΙ 0165. Δίου [ἢ ς 

Ῥαβϑίοῃ, δηᾷ ἴῃς ἀδραγίαγο οἵ βοῖπα οἵ {ΠῸ ἀἸ56 0165 ἴο ἴΠ6 ὅδ οἵ (1166 

ἔογ {πΠ6 ρΡγροβε οἵ Πβῆϊηρ, ΠΊΔΥ πηοϑί Παίασα}]ν 6 τοραγ θα ἃ5 ἀθρεπάϊηρ 

ΠΡΟΏ βίαιθιηθπίβ ὈγῪ 51 Το, νυ] ἢ {πον αἸδίοτί οὐ οοπ γδα!οί. 

Οὐ ᾿πνεϑυραίίοη ἢὰ5. ὑΠτι5. ἴα Γ Θϑία ὈΠ5Π 66 ἃ 5ίγοηρ ΡΎΟ  ὈΠΠ1ν [Πα 

1ῃ ΟΠ6 [ὈΓΠ ΟΥ ΔηοΐΠο  ἴΠ6 σαποηΐοαὶ (50 615 νοῦα πον ἴο {πε ΡοίΓΠ6 

ὙΤΙΓΘΥ ἢ ἃ ΡτΟ ΑΙ νΒ]Οἢ ΔΡΡΓΌ ΟΠ 65 ἴο ἃ σου! ἴῃ ἴΠ6 οα56 οὗ {Π6 

ΘΘΟΟΠΩ͂ (ο5ρ6], ΡΟΒΒΙΡΙΥ α]50. οἵ τῆς ΕἸγβϑὲ απὰ οἵ {πε ΓΠΙγα, δηα νυ] ἢ 

Ἔνθ ἴῃ {πΠῸ οαδε οἵ {π6Ὲ ΕὈσυσΓ (ΟΘ5ΡΕ] 15 ϑΠοϊθηΐ ἴο }π5{Π{} ἀϑϑθπηί. 

Π]. 

Βιειΐ ἀβϑατηϊηρ [Π15 πι58ὲ οἵ ἴῃς (105Ρ615, 1 15 511] Ορβῆ ἴο σοῃϑιθγδί!οη 

ψΠΘΙΠοΥ ΠΥ ΕΓ ΘΙ Ρ] γε 85 βαραίαΐθ ἀθοι πη ηῖ5 ΟἹ [ἴῃ ἃ ΠαγπΊ ΟΠ ἰβ6 

[Ὁγπ]. [ἢ ογάδι ἴο σϑῖ δῇ ΔηΒΜΕΓ ἴο [Π6 Πα ϑΠΟη, ἰδΐ τι5 ἴῃ [Π6 ἢτγϑί 



7 ΤΑ Ὸ} ΟΟΊΤΟΝ. ΧΧῚ 

Ρίασα 566 ψνῃθίΠοΥ 4}}] τῃ6 ροϊηῖθ νΏ]Οἢ της Ροϑίγηθ ἐγαρηηθηΐ Πὰ5. ἰὴ 

ΘΟΠΉΠΊΟΙ ΜΜΊ ΟἿΘ ΟΥ̓ Τηογο οὗ ἴΠ6 σαποηΐοα] (ὰο5Ρ 615 ἀτὸ ἴὸ "6 ἐοι πα 1 

[Π6 οὴἱν βθοοηα οθηΐιγν ἩδυηοηΥ ἴπαΐ ἢὰ5 ϑυγνινοα. 1 ννε ἴακα τῃς 

ΡΟΪηΐβ ἃ5 πον παν ὕθθη δἰγοααν Θπιπηθγαϊθα (ρ. χν]ϊ.), ἀπ σοι Ραγα 

{Πϑῖὰ ἢ 1ῃ6 Αταθῖὶς νουβίοη οἵ “Γας π᾿ 5 ΤΠ) ̓αΐθϑϑαγοη, {Π 6 γΘϑα] 5. ΤηΔῪ 

6 {θυ ]αιθα ἃ5 (ο]]ονν5 : 

[3] Τ0- (51{πἸῚ 2}. 

2.) ἸΠὙὟ. 

(ῶὼ [πη ΚΤ. (αἴξτχ δ). 

(2) ἹπΎ. 

[Ὁ ἸΠΎῪ ποῦν Τ],. 

6) τη 1 ποῖ ΜΕ 

ἘΠ. πΠΌϊη ]: 

(Δ) ἴΙπ Τ. ἔτοπι |. (αἴευ 4). 

ΠΤ. 

6) Τὴ ποηῦ Μὲι. 1. 

(2 ΤΠῪὟ ποῖ ΝΜΙ,, ΜῈς., ]. (αἴας ἢ). 

[2 ἸῺ ὙΤ΄ ποῖ ΜΕ. 

(γι) [Ιῃ Τ. ἔτοιῃ Μί. 

(2) ἼΠΎ. 

ΤῸ που, 7. 1ὲ, Μι., ΜΕ, Μιε.,.]. 

(2) [1π 7. (Ρείοταε ο). 

ΠΤ Ὑ. 

[5 11: πστ Μί. 

Ὁ ΠῚ. τοῖς Τ᾿. 7. (ἴον Ζ Δ 2): 

τ ἰπ νποῖν Μῦ, ΤᾺ ΜΕς, ΜῈ, 

(Χ) [Ιῃ Τ. ποπὶ Μί. 

[Ὁ ἸΠῸῪ᾿ ποι [Μὲ|;, Μὶς,,}. 

ΤῊι5 1 ἀρρβαῖβ ἴΠαὶ ἴΠς Τ᾿  βθαγοη, ἃ5 Τα ργθϑθηΐθα ἴῃ ἴΠ6 ΑΥαθ]ς, 

Δ ποῦρῃ ἰ ἄοο5 ποῖ δχἤδιβὶ ἴΠ6 απο ηἶοα] πηδίθγα]β, τηϊρῃϊ Πᾶνα 

Γυγηἰϑῃθα τΠπ6 ΓΙΟΥ͂ οὗὁἨ ΟἿΥ ἔταρτηθηΐ ἢ 41} τη6 ᾿ποϊάθηῖβ γῇ] Πα 

5ῃδτο5 ΜΙ Δηγ οἵ ἴῃ6 ΕὈῸΓ Ο5ρ6 15. ΠΘ ΟΥΘΥ ἴῃ Ῥεῖθυ 15 ἢοΐ ἰνναγ5 

ἴΠ6 ϑαπΠὴ6 δ5 ἴἴ 566 π|5 ἴο ανθ Ὀδθὴ ἴῃ Ταΐίαη, θαΐς αἰ δε ηοοβ οἵ οὔθ γ 

ΓΔΥ 6 ἀἰβγεραγαθα ἴῃ ΟἿἿΓ ΘΠ] ΠΪΤΥ, δίησε {ΠΟῪ ἀΓ6 66] .Δ}]Υ ΘΠ Δ ΓΆ551ΠῸ; 

1 να αϑϑιης {Παΐ ἴη6 ΤΟΥ δα τϑοουτθα ἴὸ {πὸ (ἀοβρεῚβ. ἃ5 ϑδραγαΐθ 

ῬοΟΚβ5. 



ΧΧΙΪ ΖΜ ΤΟ ΟΘΖΤΖΟΛ.. 

γε ταύ ποχί ργοοςθα τὸ φοιῆραγα τΠ6 1)]αἴθββαγοη ἢ ΟὐἹ ἐταρτηθηΐ 

ΤΟΥ ΠΗ] ΠπἴΘ]γ, Ί ἢ {ΠῸ ντονν οἵ ἀϑοθγίδι ηηρ ΘΠ υ “Γαίαη ου]α ἤανα 

ΡΙΓΟνΙ θα τῃ6 Ῥείγηθ νΎΟΥ ἢ {Π6 τυργαῖϊς νΥΠ]Οἢ ΠῈ 566 Πη5 ἴο Πᾶνα 

δΔαορίβα ποτ {πΠ6 ΒοιΓ Ο5ρΡ6 15. να ψ}}} ρίαοα 5146 Ὀγ 5146 ψιῃ τΠ6 

Ῥδιση8 ΠΑΥΓΔΓν 6 [ἢ σΟΓίΔΙΠ ΟΥΙΟΙΔ] Ραβϑαρα5 [Π6 ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΟΙΠΡ ΡΟΓΙΟῚΒ5 

οὗ τὴ6 1)]αἰθββάγοη, ΔΡΡυοχι πίον γαργοϑεηίεα ἴῃ τεεῖκ, [ 5εϊθοῖ ΠῸ 

ΔΟσΟΙΠῖ5 οὗ ἴΠ6. Μοοκοῖυν, πὸ ΤὭτες Ἡοιτβ, τπ6 ΒαΠ4], ἀπα πὲ ΨΙϑιῖ 

οἵ [ῃη6 νοπηθη ἴο ἴπΠ6 “ΟΠ. 

Α. ΤῊΕ ΜΟοΟΚΕΒν. 

ΓΑΤΙΑΝ. 

καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον 

αὐτόν, καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ 
ΕῚ “-“ . Ν 3 ΄ ΄ 

ἀκανθῶν ({γ7)7α, τὸν ἀκάνθινον στέ- 

φανον) ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ 
(1 ᾿ κ Ν (λ ΠῚ ““ ὃ (Ξ -“ 3 οὐ 

.)), καὶ κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ 

«καὶ ἐμπτύσαντες εἰς τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ (χχν!. 67)" ἔλαβον τὸν κάλα- 

μον.. 

αὐτοῦ (Μ1.), καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥα- 

Ν Ν 5 Ν ἣν 

«καὶ εἐτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν 

πίσματα (7.). 

ΡΕΤΕΚ. 
Ἂς , 3 Ν ’, 

καὶ πορφύραν αὐτὸν περιέ- 
Μ 3 “ Ε] ἣν 

βαλλον...καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν 
,ὔ γ ’ Μ ΕῚ Ν 

στέφανον ἀκάνθινον ἔθηκεν ἐπὶ 
“ “ “ , Ν μή 

τῆς κεφαλῆς τοῦ κυρίου: καὶ ἕτεροι 
κ᾿ ΄, ᾽ κ κς τν 

ἑστῶτες ἐνέπτυον αὐτοῦ ταῖς οψεσι, 
τ . ΄, ᾽ 5 ΄, 

καὶ ἄλλοι τὰς σιαγόνας αὐτοῦ ἐρά- 
Ψ ’ μ» 

πισαν᾽ ἕτεροι καλάμῳ ἐνυσσον 
ΕἸ ᾿, ’ὔ » Ν ΕῚ ’ 

αυτον, και τινες αὐτον ἐμαστιζον. 

Β. ΤῊΚ ΤΉΒΕΕ ΗουΒΞ5. 

ΓΑΤΙΑΝ. 
3 ΈΩΝ νι Ἵ , 3.5 ΤΡ 

ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο 
ἐπὶ [Τεγιεύγαε οεεμῤατνογιέγ) πᾶσαν 

Ν “ ῳ ὲ 3 ,΄ “-“ 

τὴν γῆν ἕως ὧρας ἐνάτης (Μί.), τοῦ 

{π᾿ 

ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς φωνῇ 

μεγάλῃ ᾿Ἤλεὶ ἡλεὶ [,γαϊ12, γαϊϊ41}", 

λαμὰ σαβαχθανεί: ὅ ἐστιν μεθερμη- 

ε ’ὔ ΕἸ ’ὔ΄ Ἂν; “ 

λίου ἐκλείποντος καὶ τ 
[ 

νευόμενον Ὃ θεός μου ὁ θεός μου, 

εἰς τί ἐγκατέλιπές με; (ΜΚ.)...μετὰ 
ἘΞ ΠἸΤΝΟ ὄντ κα “ "» ΄ 

τοῦτο εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἤδη πάντα 

1 ΤΠ ῥα δἀορίεα Πα5 θθθὴ ἴο βιι 51- 

[ὰ6 [ΟΥ̓ (ΟἸαβοα᾿β {γδηβ]αίοη οἵ [Π6 Αὐαθὶς 

αίίαῃ {Π6 σουγθβροη τη ρΡογίοηβ οὗ (Πς 

σα ΠΟΠΪΟ4] (ἀοϑρεῖὶβ. ὙΠπε ἰοχί πα Ὀθθη 

ἀθίθυτηϊηθα ὈΥ ἃ σοΙηρατίϑοη οἵ (Ἰαβοα᾿β 

1 αἴῖπ ἢ Μοεαβίηροιβ ᾿ἰσαγιρεϊλ (ο7ι- 

εὐγααηἐῖς ἐχοσίίίο ἀθὰ ἴπ6 (ὐγοίοηίδῃ 

ϑγτας οὗ {μπ|κῈ ΧΧΙ., χχῖν. [{ οἱαϊτηβ 

Οἵ οοὐΐδα ΟἿΪγ ἴο 6 8Δη δρρτοχίπιαΐθ 

ῬΕΤΕΒ. 

ἦν δὲ μεσημβρία, καὶ σκότος 
-“ ΕἸ 

κατέσχε πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαίαν" καὶ 
ΕἸ “ Ἂς 3 ’ὔ ᾽’ὔ 

ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων μή ποτε 
ε . 3, ,ὔ 3 “- “- 

ὁ ἥλιος ἔδυ... καί τις αὐτῶν εἶπεν 
) Ν 

Ποτίσατε αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους 

[οΓ΄ Τ᾿, σπφγα]...«καὶ ἐπλήρωσαν 
΄ ν Η ΄ ν ε 

πάντα, καὶ ἐτελείωσαν...καὶ ὁ 
᾽ γ." 

κύριος ἀνεβόησε λέγων Ἢ δύνα- 
Ν, ε »" ἊΝ ᾿ 

μίς μου, ἡ δύναμις, κατέλειψας 

με..«-καὶ αὐτῆς τῆς ὥρας διεράγη τὸ 

Πα] ΡΥΟνΊ5Ι0Π8] γεργοβθηίαίοη οἵ {πὸ ἰθχί 

οὐ {Π6 ΟΥΙΡΊΠ4] ννουῇς. 

23 Τὴ6. οὐάδρυ 15 (δαὶ οὔ Μί.; 90 [Ἷἴἢ 

ἘΡγαὶμ (Μοοβίηρου, ρΡ. 230). 

8.80. ἘΡὨγαϊῃηχ ἰῃ (Πἰ5 σοηίεχί: “οἵ 

ΒΡαουπηΐ ἴῃ [οἰ Θ πὴ οἰτι5 (Ρ. 239). 

ὁ ΒΡ γαΐπ: “ΕἸῚ ΕἾ}, φααγα τὴ6 ἄδγε- 

14 151} 



7] ΟΡ ΟΤΖΊΠΟΝ, 

τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ 

λέγει Διψῶ...ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται [ὠὑ)1- 

σμϑι)αία σι) ο))16] (].})... καὶ ἰδοὺ 

τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
ον Ν ΄σ΄ ’ὔ ΕἸ ἌΣ 4 Ν ε 

ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο, καὶ ἡ 
φι » ’, ε Ν ε , ν 

γῆ ἐσείσθη... ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ 

οἵ μετ᾽ αὐτοῦ... ἐφοβήθησαν σφόδρα 

(Μι.}". 

ς. ΤῊ 

ΤΑΤΙΑΝ. 

Ἦλθεν ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, 

πλούσιος καὶ βουλευτής (Μι., 1,.)... 

ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ (].)... εἰσῆλθεν 

πρὸς τὸν Πειλᾶτον καὶ ἡτήσατο τὸ 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ (ΜΚ.)... ἐκέλευσεν 

ἀποδοθῆναι (Μι.). 

σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν 

τῇ σινδόνι (ΜΚ.)...ἔλαβον οὖν τὸ 
-“ α -“ Ἔ “ "- δὲ ΕῚ “"Ἤ 2 

σώμα τοῦ Ιησοῦ...ἣν δὲ ἐν τῷ τόπῳ 

᾽ ’΄ 

καὶ ἀγοράσας 

ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ 

κήπῳ μνημεῖον (7.)... καὶ προσκυλί- 

σαντες λίθον μέγαν τῇ θύρα τοῦ μνη- 

μείου ἀπῆλθον (Μι.). 

ΧΧΙΙ 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ τῆς Ἵερου- 

σαλὴμ. εἰς δύο... καὶ ἡ γῆ πᾶσα 

ἐσείσθη καὶ φόβος μέγας ἐγέ- 

νετο...τότε ἥλιος ἔλαμψε καὶ εὑρέθη 
-“ ᾽ ᾿ 

ωρα εἐνατῆη. 

ΒΟΒΙΑΙ.. 

ῬΕΤΕΒΝ. 

Ἰωσὴφ ὁ φίλος Πειλάτου καὶ τοῦ 
΄'ι - 

κυρίου...ἦλθεν πρὸς τὸν Πειλᾶτον 
ἈΝ ΣΩ͂Ν ν “ “- ΄ ν 

και ὩΤΉσετο σωμᾷα του κυριοῦυ προς 

δεδώκασι τῷ ᾿Ιωσὴφ τὸ σῶμα ὃ Ἵ μ 
“-“ “ 

αὐτοῦ ἵνα αὐτὸ θάψῃ...λα βὼν δὲ τὲν 
, Ν Υ, » ’ 

κύριον ἔλουσε καὶ εἴλησε σινδόνι 
Ν 3 'ὰ ο « , ΄ 

καὶ εἰσήγαγεν εἰς ἴδιον τάφον καλού- 

μενον Κῆπον Ἰωσήφ... 

καὶ κυλίσαντες λίθον μέγαν 
ε “ ’ὔ ε » ᾿ »"»ν 

οὐνὁμοῦ πάντες οἱ ὄντες ἐκεῖ ἔθηκαν 

ἐπὶ τῇ θύρᾳ τοῦ μνήματος. 

Ὦ. ΤῊΣ ΜΝΊΙΒΙΤ ΟΕ ΤῊΕ ΟΌΜΕΝ ΤῸ ΤΗΕ ΤΟΜΒ. 

ΤΑΤΙΑΝ. 

ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφω- 

σκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων (Μ|.), 

ὄρθρου βαθέως (1,.), ἦλθεν Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία καὶ 

(1.}} 
τάφον (Μι.), φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν 

ί ’, “ ᾿ 

αἱ λοιπαί θεωρῆσαι τὸν 

ν Ν᾿ ν 

καὶ ἔλεγον πρὸς ἀρώματα (1,9). 

ἑαυτάς Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον 

1 ἘΡἢγαΐπὶ (Ρ. 257): ““Ροβίθβα ἄδηπο 

1αχῖι." 

3. Τῆς Ουτεϊοηΐδηῃ ϑγυίας αὐ άς ἴο Γκκὸ 

ΡΕΤΕᾺ. 
“- Ν Ν δ Ε ’ ε 

τῇ δὲ νυκτὶ ἡ ἐπέφωσκεν ἡ 

κυριακή...«ὄρθρου ... τῆς κυριακῆς 

Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ...λαβοῦσα 

μεθ᾽ ἑαυτῆς τὰς φίλας ἦλθε ἐπὶ τὸ 
- μὲ “᾿ ,’ .».»»7΄ΣὋἬΣ᾽ 

μνημεῖον ὅπου ἦν τεθείς... καὶ ἔλεγον 

τίς δὲ ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ 

τὸν λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ τῆς 

θύρας τοῦ μνημείου;... μέγας 

Χχῖν. 1 ““απὰ {πέτα νγοσα ν᾿ {Π 6 πὶ οἴ ποὺ 

γγοτηθη." Οὐμπρ. Τίβοῃ. δὰ ἰος. 



χΧΧΙν 

ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου ; ἣν γὰρ 

μέγας σφόδρα .... καὶ ἐλθοῦσαι [ἐΐ 

λι6γ162:{65] εὗρον τὸν λίθον ἀποκε- 

κυλισμένον... ἀπὸ τοῦ μνημείου... 

εἰσελθοῦσαι δὲ (1,.)... εἶδον ἐκεῖ (Ὁ) 

νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς 

περιβεβλημένον στολὴν λευκήν (ΜΚ.), 
Ὁ (ΣΕ ’, δὴν - », καὶ ἐθαμβήθησαν.. εἶπεν ταῖς γυναιξίν 

Μη φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι 

Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε: 
3 μ᾿ νῦ ΘΙ τ, ΄ ῷ 

οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γάρ...δεῦτε 

ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο (Μ|.)... 
Αν 3 Ν -“ Ν ΄΄ 

ἦλθεν... εἰς τὸ μνημεῖον καὶ παρακύ- 

ψας βλέπει... Μαρία δὲ... παρέκυψεν 
Η ν . ᾿Ν κ ΄ ᾽ , 

εἰς Τὸ μνημειον και θεωρεῖ δύο αγγε- 

ΖΜ ΖΤΚΟΦΟςΖΤ7ΟΔ. 

Ν Φ ε , “Ὁ ’ 
γὰρ ἣν ὁ λίθος... βάλωμεν ἃ φέρο- 

, 3 “-“ 

μεν εἰς μνημοσύνην αυτού. 
Ν 3 “- π Ἂς 

καὶ ἀπελθοῦσαι εὗρον τὸν 

τάφον ἡ ἔνον" καὶ λθοῦ ν ἠνεῳγμένον: καὶ προσελθοῦ- 
-“ ε -“ 

σαι παρέκυψαν ἐκεῖ καὶ ὁρῶσιν 

ἐκεῖ τινα νεανίσκον καθεζόμενον 

μέσῳ τοῦ τάφου, ὡραῖον καὶ περι- 
Ν ΄’΄ 

βεβλημένον στολὴν λαμπροτάτην, 
“ ΕΣ “ » 

ὅστις ἔφη αὐταῖς Τί ἤλθατε; τίνα 
“ Ν Ν 

ζητεῖτε; μὴ τὸν σταυρωθέντα 
» “ ὝἜΕ7)) ν Φ. ὑκῷ » κ 
ἐκεῖνον ; ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν" εἰ δὲ 

Ν , 

μὴ πιστεύετε, παρακύψατε καὶ 
᾿, Ν ΄ ΜΝ Ν “ ἴδατε τὸν τόπον ἔνθα ἔκειτο, ὅτι 

» 5 ᾽ ,ὔ ν᾿, Γ ε 

οὐκ ἔστιν ἀνέστη γάρ...τότε αἱ 

γυναῖκες φοβηθεῖσαι ἔφυγον. 

λους ἐν λευκοῖς καθεζομένους. . ὅπου 

ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ...λέγει 

αὐτῇ ᾿Ιησοῦς...τίνα ζητεῖς; (].). 

ΓΠΙ5. ΘΟΙΠΡΑΓΒΟΠ 065 ποῖ }15ΠΠ Υ} [Π6 σοΠο] 5100 ὑπαΐ [Π6 νυϊζευ οὗ 

ΟἿΓ [ταριηθηΐ νγὰ5 ᾿ΠΠ}1{664] ἴο {Π6 ιι88ὲ οἵ {πε Π)1αἴθϑβϑατοη. [ἢ αὶ ἀπα ( Πε 

ταϊρῃς παν ἀοπνοα ἢ15 Κπον]θᾶρα οἵ {Π6 σα ποηΐοα] (Ο5Ρ6 15 ΠΌΠ] {Π15 

ΒΟΌΓΟΘ ΘΧΟΪΈΒΙΝΕΙΪΥ ; ἴῃ Α δηᾶ 10), οἡ ἴΠ6 οἴμεὺ ἢδηά, ἴμθγα αῦὰ ἴτασεβ οὗ 

1πΠ6 ᾿πἤπεπος οἵ ραβϑᾶροβ οἵ δὲ Μδυκ ψῃ] ἢ ἀ16 ποῖ ᾿ποουροζαϊθα ἴῃ {ΠῸ 

Ατάθις Ηδήηοηυ. Ττ5 τη Δ, 51 Μδγκ δοπε 8 πορφύραν, ἐνέπτυον, 

Δη4 (1π {15 ἸπηπηεἸαῖο σοηΐοχί) ἀκάνθινον στέφανον ; γεῖ ΟΠΪΥ [Π6 1Π|1{18] 

νοτας οἵ 81 Μαικ᾽β δοοοιηΐϊ ἀρρϑαγ ἴῃ ἴΠ6 δχιβίηρ Ηδγηοηγ. [ΪἋ}ἷ{π.10, 

αϑαϊη, ἴπΠ6. Αταθὶς Γαι ΟἸη5 [Π6 οἰαιιβε καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον (ΜατΚ 

χν]. 8), ΠΟ 15. αἸβε ποῦν τεῆθοϊθα Ὀγ {Π6 οἸοβιπρ ϑνοσβ τη [Π6 Ῥϑίτηα 

δοοοιηΐῖ. [{ 15 οἵ σοῦδα ΡΟΒ51016. ἐΠπαΐ πῃ ὈΟΐῃ οα865 ἴΠ6 ΟΥΙΡΊ ΠΑ] [)18- 

[Ἐ5ϑᾶσοη οοπία! πε [η6 ομ6 6 Ραββαρθβ, 50 {Ππαΐ 1 νου] ΡῈ τηδβαΐα ἴο 

ἄταν ΔΠῪ πδραῖνα ᾿ηΐθγθηοθ ΤῸ] {Π6586 Ὄχοθρίοηβ. 8511] {πᾶν τηπϑί θὲ 

ΔΠοννϑα ἄπ6 ννεῖρῃς 5 ἀεἰγδοῦηρ ΓΟπ {Π6 σΟΠῚΡ] εἴθ πμα55 οὗ ἴΠ8 οαβε ἴῃ 

ἔανουσ οἵ Ῥεῖει 5 ̓πἀεθίβ π6585 ἴὸ Ταίῖαη. Οἡ {Π6 ψΏΟΪῈ ΜγῈ ΤηΔῪ ΡΕῖ- 

ΠΑΡ5 οἰαίπι ἴο πᾶνε βϑίαὈ]Π 5Πη6 4 ἃ βίτοηρ ργθϑαμηρίοη Πα {πε ῬΘΙΓΙΠ6 

ΤΟΙ ΘΠ ΡΙΟγεα ἃ ΠΑΙΠΊΟΠΥ ΜΜΏΙΟΠ 1 1158. ΡΈΠΘΓΑΙ βε]θοίίοη οἵ δχίτδοίβ, 

Δα ἴῃ 50Π16 οὗἁ [15 ΠΗ ΠΙΓΕΙ ΔΥΓΔηΡ ΟΠ] ηΐβ, ΨΕΥΥ ΠΘΑΙῪ ΤΟΒΘιη Ὁ] {πὰ 

Ηδγμηοηυ οἵ Ταϊίδη. ΤΠΙ5 ἰ5 ποῖ βαμίναὶθηΐ ἴο βαγίηρ {παΐ ἢθ υϑεὰ 

Ταίίδῃ, Ὀδοδιδε {ΠΕΓ’Ὸ 15 50Π16 ΤΕΆ500 ἴο {Π1ΠΚ [Παΐ ἴΠ6γα τηδὺ πᾶνε θΈ θη 

ἃ ΠΑΙΙΊΟΠΥ ΟΥ ΠΑΙΙΠΟἾΪ65 ΘΙ ΠΟΥ (Π8η ΓΑιδη ; ΠΟΙ ἄ065 1 Ρτθοϊπάςβ {Π6 

τι58 Ὀγ Ρεῖεγ οἵ οὔῇβ οὔ πόσα οἵ ἴῃς. (ἀο8ρε}5 βεραγδίεϊυ, ἴῃ Δα] ΙΟἢ ἴο 



7 ,7ΊΑΧΟ, σΟ77ΟΛ. ΧΧΥ 

5 ιι56 οἵ ἃ ΠαιΠΠΟΠΙ5ε αὶ παγγαῖϊνθο. ΝΟΥ ἀραὶη αὔθ νὰ ᾿υ5{ΠΠ04 ἴῃ 

δχίθπαϊηρ {Π15 Ργθϑαπιρίίοη Ὀανοηα {πὸ Πγη115. οὐ {Π6 παγγαῖνο οὔ {Π6 

Ῥαφββίομ, ἴογ 6 ὄνίάθποθ ἀθγινθα ἔγοπη ἴΠῸ ἱγαρηηθηΐ ΟΔΥΓΙΘ5. 115. ΠῸ 

[ατῖηθσ. [15 σοποθίνα!]ο (Ππαὶ (Π6 Πατηοην ἴο ΨΪΟἢ ΟἿ υντΟΥ Πα 

ἃΟΟΘ55 νγὰ5 ἃ ΠατΠΟηΥ Οὗ [Π6 ῬΑβ5Ι ΟΠ -ΠΙβίουν ἀπ ποῖ οἵ {Π6 ὑνῆο]6 σγοὶα 
οἵ δνδῃρο] σα! ἰθδοῃϊησ. ΠΕ τοϑί οὐ Π15 παγγαΐνα πηϊρῃϊ, ΠΓ τοοονεγα, 

ῬῈ ἰουπά ἴο ρῥγεβθηΐ αὐἰϊΐθ ἀποίμου δεῖ οὐ Ῥῃαθποιηθηαβ. 1Π5 {ΠῸ 

ταϊαῖοη οἵ τη6 Ῥείγπο ΥΙΘΥ τὸ Τ᾿ ας ἢ ΓΘ ΠΑ] Π5 [Ὁ {Π|6 ργαβθηΐ Δ ΟΡΘἢ 

απδβείοη ; Ὀιΐ Θποιρῇ Πα5 θΘΘη βαϊα ἴο το θ  ϑιιοἢ ἃ γ᾽ αῖίοη ρσοθα Ὀ]8 

1 Γαγῖῃου ΘΠ γ165 5Π οι] Ἰοδα τι το ρίας ἴη6 ο5ρε] οἵ Ῥείεγ αἴτογ ῃ8 

ΡαΒΙΙοατίοη οὗ {πὸ 1)αϊθβϑασοη. Ὅ1Πη6 Παυμηοηἰβὴρ τ πάθπον οἱ Ρείεγ 

ΒΘΟΠῚ5 ἴο 6 50 ΠΟ] Εν Θϑίδ Ὀ]Π15Π 64. 

Τὰν: 

Τη Πὶ5. σῃστοποίορυ οὗ ([Π6 Ῥαββιοη-ἰβίοσν (Π6 Ῥείγιηθ Ύ ΓΟ  [Ό]]Ονν5 

ΟἸοβο ἴῃ {Π6 βίερϑβ οὗ δῖ Τοῖη. ὍΠπὸ (οπ θη) ηαίίοη ἴαϊκεϑ ρασθ οἡ ἴΠ6 

ἄαγν Ὀείογε {π6 ϑ4 Ὁ) »α 1 (1.6. [6 ννεεκὶν βαρ Όαίη, 5ποθ ᾿ἴ 15. [Ὁ] ον δα 

᾿πηπη Ἰδαίου ὈγῪ {πὸ Τογ5 Π)αγ); δηᾶ {6 ϑαρθαίῃ ποχί αἴου {Π6 

Οταοιϊβχίοη. σοϊποιήθθ ἢ ἴΠ6 ἢγδε ἀαν οἵ {ΠπἸδανοηθα Βτεαά. ὍΠὲ 

Οτιοϊβχίοῃ, {Ππογείοσθ, οσσιτγθα οἡ ΕΥάαν, ΝΊβαη 14, θείοτα τΠ6 Ῥαβ8- 

ΟΥ̓ΕΓ Ὀερδῃ. 

50 ἴΔΥ 8}] 15 ρίαϊη. Βυΐ ἴΠ6γῸ ἃ΄6 ἴννὸ ΠΉΪΠΟΥ ΡοΪηΐς ψνῃ]Οἢ ρτθβθηΐ 

ΠΟΠΒΙἀθτα Ὁ]6 αἰἸΠΠου]ν. 

1. Αἴζεγ τὴ6 Οτιοιῆχίοη {η6 αἸβοῖρ]65 ἀγρ τορτοβθηϊθα ἃ5 Κθορίηρ 

[αϑὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἕως τοῦ σαββάτου (ς. νἱϊ.). ϑίπες ἴ[πΠ6 ῬΑβοἢΔ] 

ΒΑΌΡαι Ῥεραῃ τἤγθθ ΠΟΙΓ5 αἴζοσ τη6 Τ)δβαῖῃ οἵ {πΠῸ Τιοτά, τ Πα5. θθθη 

τπουρῃς {πᾶς Ῥαίεσ τοίουβ ἴοὸ ἴΠ6 ϑαῦθαῖῃ οἵ [6 (ΟἸ]ονηρ τυ θεκ, 

Δα 15 νίθνν 15 ϑίγθηρι πο ηθα ὈΥ ἴη6 ϑἰαίθμπηθηΐς αἱ ἴΠ6 οπα οἵ 1Π6 

[ταρτηθηΐ, {πα οὐ ἴῃς ἰαϑὲ ἄδαὺ οἵ ἴῃ6 ἴδβαδί [6 αἸβοῖρ]85. νους 511} 

ΠΠΟΌΓηΪηρ. Βαϊ ᾿ἴ 15 ΠΊΟΓΘ Παΐιγαὶ ἴο ἰπίθγργοϊ ἕως τοῦ σαββάτου ἴῃ 

ταίδγσεποα ἴο {ἴπΠ6 Ῥαβομαὶ ϑαΌΡαῖῃ, νυ Π]ο ἢ 15. σουία!ην ἱπιθηἀθα ἰπ (ἢ 6 

οοηίοχε (ς, ν1}}.). Υεῖ 1 τὴ6. Ῥάβομδὶ ϑα θαι τὰ {Π6 ἔα ΠΘΥ ΠἸΠη1Ὸ 
οὗ {π6Ὸ αϑί, γῆθη αἰ τὸ θερὶπ Ρ 1)ουὈ.1655 ἢ της ἐπα οὗ τῆς 1,αϑί 

ΘΌΡΡΕΥ, 1.6. Δοσογάϊηρ ἴο (Π6 ᾿ιϑια] τθοκοηϊηρ, οα ΓἬυτβααν ηἰρῃῖ. Βαϊ 
τὴς “ αϑεαλία,  ὨϊΟἢ ΡΟΒΒΙΌ]Υ ταργθϑθηΐβ ἴΠ6. ῬΘΊΓ 6 σΠΤΟΠΟΙΟΡΎ ἴῃ [ἢ 15 

πηαίζου, ΔἸ ]ονν5. ἃ ἸΟΠΡΈΓ ᾿ηΐδγναὶ, ἔου ᾿ξ ΒΌΡΡΟΒ65 ἴῃΠ6 Ῥαββονεὺ ἴὸ ἢανβ Ὀθθῇ 

αοίθα!}ν Καρὶ οἡ Τυθβάανυν, ΝΊβαη τα΄. ἀΠα {Π6 αὐγοϑ τὸ ἤανε [Ὁ] ον δά 

Ἰν, 14, 17 τρεῖς ἡμέρας πρὸ τοῦ καιροῦ ἐποίησαν τὸ πάσχα, ἑνδεκάτῃ τοῦ μηνὸς 

τρίτῃ σαββάτων. 

ς ΩΝ ε 



ΧΧΥῚ ΧΥΖΚΟΘΟΦΥΤΖΟΙ: 

[Π6 βαπη8 θνθηϊηρ. ὙΠῸ δχρίδηδίοη οι] 6 ϑαςϑίαοίουν [Γ 1 ἀρτεθά 

ΜΓ τΠ6 ἀαΐα 1ῃ α. 11., Ὀπῖ 1 οδὴ ΠΑΥαΪΥ 6 τηδϊηϊαϊηθα ἴῃ ἴδεθ οὗ 

Ῥεΐοιβ Ἰἀθητβοδίίοη οἵ {Π6 ἢιδὲ ἀν οἵ πη]θανεηθα Ὀγθδα ἢ {Π6 

ΘαΌΡαῖῃ. Μ. Τοῖς. {Π|ΠΚ5 {παΐ Ῥείου. ἢΠᾶὰ5 {γϑη5[οΥγθα ἴοὸ τ[Π6 (Ή5ρΡ6] 

ΠΙδίοτυ [Π6 σοπα 0 Π5. οἵ {Π6 (τιβίϊαη ῬΆΒΟΠΑ] ἔαϑί, δας το τπᾶκα ροοά 

Π15. ΡοΟΒιΟη. πῸ Πηβ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο ἰταηβ]αῖθ ἕως τοῦ σαββάτου ““τπ|1] 

{πῈ δπα οἵ {πΠ6 ϑαῦΡαιῃ." Τί 15. ῬΡοββιῦ]ε {Πα ννεὲ οαρῆΐ το ἀπά εογβίαπηα 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἃ5 τοίογΠηρ ἴο [ἢ6 σοηνθητοη 8] ἰτϑαϊμηθηΐ οἵ [Π6 

Τλαυ ΚΗ 655 ἃ5 Δ δοίμ8] Πρ, νυ ]Ο ἢ Δ]ΠΠ]Ον 5 [ῸΓ ἢ ἰηΐοῦνα] οὐ ἴνγοὸ πὶρῃῖβ 

ἃ ηὦ ἵἴνοὸ ἄαγ5 Ὀεΐνθε τπΠ6 Τιαϑὲ ΘΌΡΡΕΥ ἀπ {πΠ6 Ὀερὶπηΐϊηρ οἵ {πῸ 

ΘΑ Ραῖη. Βαϊ {Π6 {πιο Βο το τηᾶν θῈ γεῖ ἴο 56εκ. 

2. ὙΥ̓́Παΐ 15 ἡ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων" ἫΞ Μ΄. Τ,οά5, Ὀε]ΙΘνὶπρ {παῖ 

Ῥείαεγ 15 5{Π] πηονηρ διηοηρϑί (τίη 14θα5, ππἀθυϑία 5. Πΐτὴ ἴο ΤΘίαε σα 

ἴο ϑαηάᾶαγν, ΝΊίβαη τό (Ἐαβίοσ 1)4γ}). Βαϊ 15 1 σοποείναθ]ε {Παΐ ἃ ΨΤΙΟΥ 

ΜὴΟ Πα σΟΙΤΘΟΙΥ ΘροΚεη οἵ Νίβαη τς 85 ἴῃ ἢγϑί ἄδὺ οἵ πε [δαβί, 

γνΟΙ]α Πανὸ Ρουμ6 64 ΠΙΠη561 ἴο 5ρεακ οἵ ΝΙίβδῃ τό ἃ5 ἴῃ6 ἰαϑ  [1ἰ 15 

ΟἸΘα νυν Π15 ἸπιθπΈ]οη ἴο ἴο]]ονν {πΠ6 Του 5} Το Κοηϊηρ ; ἀπα ΙΓ 50, ““1π6 

Ιαδί ἄδαν οἵ τπη]θανεηθα Ὀγοαα σδη 5 ον θῈ ΔΠΥ ΟἴΠοΥ {Ππᾶη ΕΥΔΥ, 

ΝΊΒΔΩ 21. (ΠΒΘαμΘΉΓΥ ΠῸ τηπιϑὲ 6 ππαειβίοοα ἴο Ρρ855 ονδὺ ΜΙ Ποῦΐ 

ΠΟίΙοΘ {Π6 Ἰπἰογνθηϊηρ ΡΕΙΟΩ Ὀεΐννεθη {Π6 Θαυ]ν ππογηϊηρ οὗ Εαβίευ [)αγ, 

Δα τη6 ΒΥΙάαν δἴζεν Εὐαβίου, ἀπ ἴο οοηηθοῖ {Π6 τϑίιση οἵ [Π6 1150 1ρ0165 ἴο 

(411Π|66 ψ ἢ {Πς6 Ἰατίεν ἄαγν. ΠΕ εἤδξοϊ 15 ἴο δ] πη] ηδῖθ 8411 {Π6 ΔΡΡΘΑγΆ ΠΟ 65 

ῖο {πΠ6 νοιηδηῃ δπᾶ ἴο {πῈ6 1) ͵5Ο 0165 οἡ Εδβίεσ [)ὰν, ἀπα {Π6 Δρρθδσαηδθ 

ἴο {π6 ΕἸανεη οα {πε ϑηήαν αἴζεν βίου. ὙνΠθη {Π6 Πταρτηθηΐ Ὀγεακϑ 

ΟΠ νὰ βθεῖη ἴο 6 οὔ {π6 ροϊηΐ οἵ τϑδοῃηρ [Π6 Πιδί τον ϑ]δίιοη (ασοογά- 

ἴηρ ἴο Ῥείεγ) οἵ {ῃες ΑἸβεη Τιοστα ἴο {Π6 πηοιγηϊηρ ΑΡΟΒι]65᾽. ὍὙΠα ἰαϑί 

ΜΟΥ 5. ἀρ Ρρθαῦ ἴο θ6 τηου] δα προη ΤΠ ΧΧΙ. 1, πα 1ἴ τηδνὺ 6 Ρῥγθϑιπηθα 

[Παΐ {Ποὺ ᾿πἰτοα ποθ ἃ 506 ΠῈ ἸΠΟΙΘ ΟΥῪ [6585 ΠΘΑΙν ΘΟΙΓΟΒΡΟΠΑΙηΡ ἴο 

τῃαΐ ννῃ]οἢ 51 Τοἢη ργοσεθαβ ἴο 6 βουθα. 

Ν: 

Τῆς Ῥείγιηθ (ἄοβϑρϑὶ οοηῃίαϊηβ. ΠῸ νοῦρα] ααοίδοη ΠῸΠῚ {πΠ6 ΟἹά 

“ αβίδιηθηῖ. ἠδ ραβϑᾶρθ ψΠΏΙΟ ἈΡΡΘδΙΒ ἴο ΠΊΔ ΚΕ ἃ [ὈΥΠ]8] γοίθεγε πο 

το Το ςοΓΟΠΟΠν, οῖνε5. ΠΠΘΓΕὶν ἴῃ 6 σΘ ΠΟΤ] 56η586 οἵ 1Π6 ρᾶββᾶρ; τ{Π6 

Ῥείγιηθ νεβίοη οἱ ἴπΠ6 ΒῸυτ οτα Ποῖ {ΠῸ ΟὙΟΒ5 15 85 [8 ῸΠπ {ΠῸ 

εχδοί ψογάβ οἵ ἴΠ6 Ῥϑ4]Π1 ἃ5 1ἴ 15 ἴγοπὰ ἴπο86 οἵ {π8Ὸ6 σα ποηϊοαὶ (ΠΟΒρεΙ 5. 

Ῥευπαρ5 ἴΠ6 ΨΥ ΠΟΥ Πὰ5. Ὀθθὴ δα ὈΥ 15. δη- Ππάαῖς ΘριΓτ ἴὸ αθδοϊ Ἰη- 

αἰἤδγεπος ἴο {πῸ [Θυν 15} ϑουρίαγοβ ἢ {ΠΟΙ 15 ΒΡ} ἤοΔησ6 1ἢ {Π6 ΡὮγαβα 

γέγραπται αὐτοῖς νΜΊΓΠ ΠΙΟΠ Π15. ΟΥΪΥ αἰτθοῖ ἀΡΡΘΔ] ἴο {Ππ8πὶ 15 ᾿πίγο- 

1 ΤῊ ἴαβι Παά Ῥθϑη Ὀγόκθη Ὀγ {πὸ ϑα δίῃ ; {Π6 ππουτηηνσ αἱ Ἰδαβί νγὰβ γθϑαηγθά, 



ΤΝΤ͵ΤΚΟΡ ΟΟΤ7ΟΝ. ΧΧΥῚΙ 

ἀυςφα. Ναενογῖμθ]θβ5 ἢῈ ἢα5 ποῖ θθθη Δ0]6 ἴο ὄϑοαρθ πὶ {Π6 ᾿πἤπθηοα 
οἵ τῆς. Ῥϑαὶπη5 απὰ ἴῃ6 Ῥγορῇῃοίβ ; ἢ5 νεῖν Ορροβίζίοη ἴο [πι6 αϊθπὶ ἢδ5 

(Ἀτα ἢ Ἰατϑθα Πἰπὶ τυ τ 6 τΘϑυϊ ΠῚ ΟΠ 65. ΜΠ ]οἢ (Ογβιδη5. οὗ τῃ6 βεοοπᾶ 

σοπίαγυ ἡγογα ἴῃ (Π6 ΠΑΡΪς οὐ οἰτίηρ ἴπ {Π6ὶγ σοηίγονθυβίθβ ἢ τη 6 Τα νν5. 

Θονοσαὶ οὗ ἢϊβ αἰ] 5ῖοπ5. ἀγα Οὔβοιγα ἀπ ἀο ποῖ οαΥτγν σοην]οῖοη δ ἢγϑί 

βρῃς, θὰϊ οαπ 6 τϑοορηδθα ν ἢ ΠΠπ1|6 Ποϑιϊατοη γΠΘη ΠΕ ΔΓ ΠΟΠῚ- 

Ρατβα ψττῃ της ἀϊγεοῖ ααοίδιϊοπβ νυ ἢ] Οἢ ἀγα το 6 ἰου πα ἴῃ ΟἴΠΕΓ ΤΊΓΘΓΒ. 

ΤἼΘ [Ο]]ονηρ ἴα 0]8 ΠΥ αϑβϑίϑὶ τπ6 βιιιάθηξ ἴῃ πηακίηρ {Π6 σΟΙΠΊΡΔΤΙΙ5Οη ; 

6 ψ1}} ἀοιιθι]655 6 4016 ἴο δα το {πε ᾿ἰϑὲ οὐ ραίγιβῖῖς τείδγθποθβ, ΠΟ ἢ 

τᾶ Κ65 ΠΟ Οἰαϊπλ ἴο ΠΟΙ] ἴθ 655. 

Βεαΐῖ. χχι, 22 (7]οβἢ. χ. 37). 
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Τα5ι. αῤοΐ. 1. 35. 

7Τυθι. “ϊα]. το3. Ογπη]. Η. 

εαἕφολ. χιϊϊ. τ4. 

Ττδη: τύ... 22. 12. ΤΟΙ, ἤν, 

1Ιο. “αγε. ἵν. 42. Ἐππ5. 

ἐἴδηι. εὐ. χ. 6. 

Τοῖς. “ΜἼαγε. ἵν. 4... Οὐπὶ. 

Η. «αἰδοῖ. ΧΙϊϊ. το. 

Οὐγι5ΐ. 4,2. ν. τ4. Ἐπ5. ἀέϑι. 

ἐν. Χ. ἢ. ΟΥπ]. Η. εαἰελ. 

ΧΙ, 24. 
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ΧΧΨΙΙ ΥΧΑΟΡΙΦΟ,ΧΘΙΝ 

Τη (Π6 ἀὔβθεπος οἵ ἰὈυπηα] αποίδίοηβ ἴ 15 ῬΥΘοδτίοιιβ ἴο βρθου]αΐε 

ΠΡΟΠ [Π6 ᾿ΥΙ ΘΙ 5. πι56 οἵ ἃ νϑύβι . ΗΠ ΤΟΙ ΕΓΒ ΠΟ Ε5 [0 Ε55. ΧΧΙΙ 10; ᾿ΧΙΣ. 

22, ἰχχῖν. 4, 5, ΑΠΠΟ5. ν1]. 9, 10, 566Π1 ἴο ἰἥνοϊνε {Π6 58 οὗ ἃ νείβίοῃ 

ΔΠΠ: τῷ 5: χσχιῖν. ἂὧἱ ἰΙβϑϑὶ, ΟἿ ἘπῸ Τὰν 

ΟΓΑ5 ΤηΔῪ ϑιισσοβί ἀοαπδιηΐαησθ Μ]Γἢ Θν ΤΠ Δ ΟΠ 115. 

ΤΟ ΟΥ ἴγ6 6 νΟΥῪ ὉΠ} 1|5118] 

Οπ της οἴποϑυ Παπῶ, 

15 το ηθσιηρ οἵ {π6 ΕΘ Ὑ Οτα ΠῚ Ρ]165 ἃ Κπον]εᾶρε οὗ [Π6 οτἱρίπαὶ, 

ὉΠ|655 Π6 Πὰ5 θοισονεα τ ΠΌΤ] ἃ 5ΘοοΠἍΓῪ 5ΟΊΓΟΘ, 

ΝΗ: 

Υε ῥΡιοοεθά ἴο βηηαίτο ὙΠΘΊΠΘΥ ΤΠῸγῈ ΔΥῸ ΔΠΥ 5155 Οὗ ἃ ἴδοιζ 

586 ὈΚ Θαι]ν ΟΠΌτγΟΠ-νντῖῖοῖθ. οὐ τη Ῥείσιμε παιγαῖϊνε οὔ {π8Ὸ6ὶ Ῥαββίοῃ. 

ΤΙΆΟΘ5. οἵ 500} τι586 πᾶνὲ δἰγθδαν Ὀθθη βοιρῆΐ ννΊἢ 5οη6 βϑιισσαβ5. ἰπ 

ΨΔΙΓΙΟΙ5 αἸΓΘΟΙΙΟΠ5. ΤΠΕ τεδάθυ νν1}} πη θεῖον ἃ σοπηραίαῖϊνε νῖθιν οἱ 

[Π6 ϑιρροβεα δ] πϑοηβ το Ῥείεσ ΏΙΟΠ Πᾶνα σοΟη8 ἴο ΠΙΡῊϊ ἴῃ ν᾿ ΤΙ ΠΡ5 

οὗ {πΠ6 βεοοπα {Π|γτὰ δηα [Ουτ ἢ σε π 1165. 

(ΠΟΒΡΕΙ, ΟΕ Τ᾽ ΡΕΤΕΒ. 

΄, ῳ α δα ΕῚ ,, ΠῚ 

καί τις αὐτῶν εἶπεν Ποτίσατε αὖ- 
ἣν ςΝ Ν᾿ Αἢ Ἀν ,ὔ 

τὸν χολὴν μετὰ ὄξους, καὶ κεράσαντες 

ἐπότισαν (ς. ν.). 

δ ’΄ »-“ ’ 

ἐπὶ δε τούτοις πᾶσιν ἐνηστεύομεν... 
ε Ν - ΄ Ν ΄, 

ὃ λαὸς ἅπας... κόπτεται τὰ στήθη 

(ς. νἹ!. ν111.}. 

11 ονε ἴο Μγ 7. βδεπάεὶ Ἡδυγῖβ [Π15 

τοίεσθπος ἴο Βαγπαθαβ, ἀπ βενεσαὶ 5ὰρ- 

ΕἸΡΙΞΒΤΙΕ ΟΕ ΒΑΒΝΑΒΑΒ᾽. 

ἀλλὰ καὶ σταυρωθεὶς ἐποτίζετο 
ΕΙΣ Ν - 3 ’ “-“ Ων 

ὄξει καὶ χολῇ. ἀκούσατε πῶς περὶ 
γ 4 »-“" “-“ 

τούτου πεφανέρωκαν οἱ ἱερεῖς τοῦ 

ναοῦ...τί οὖν λέγει ἐν τῷ "τη ; αοῦ...τί οὖν λέγει ἐν τῷ προφήτῃ ; 
’ὔ -“ “-“ 

Καὶ φαγέτωσαν ἐκ τοῦ τράγου τοῦ 
᾿Α “-“ 

προσφερομένου τῇ νηστείᾳ ὑπὲρ 

πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν. προσέχετε 

ἀκριβῶς Καὶ φαγέτωσαν οἱ ἱερεῖς 
Ἂν 

μόνοι πάντες τὸ ἔντερον ἄπλυτον 
Ν “ 5» Ν 3, ἊΝ 

πρὸς τί; ἐπειδὴ ἐμὲ μετὰ ὀξους. 

ὑπὲρ ἁμαρτιῶν μέλλοντα τοῦ λαοῦ 

μου τοῦ καινοῦ προσφέρειν τὴν σάρκα 

μου, μέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ 

ὄξους, φάγετε ὑμεῖς μόνοι, τοῦ λαοῦ 

νηστεύοντος καὶ 

(5 3. -) 

κοπτομένου 

Βεβίοηβ ΜΠ γορατά ἴο ἴ{. ὙΠῸ ΨΠΟῸ]6 

σΠαρίδυ ἴῃ Β. νν1}} Γαραν δχαμηϊηδίίοῃ. 



ΤΥΖΤΚΟΔ ΟΟΤΊΟΝ. 

ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ 51 ΡΕΤΕΒ. 

ἐνέπτυον.. ἐράπισαν.... ἐμάστιζον 

ἴ6..111.}. 

αὐτὸς δὲ ἐσιώπα (ς. ἰν.). 

στέφανον ἀκάνθινον ((. 11].}. 

καλάμῳ ἔνυσσον αὐτόν («. 11].). 

νομίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν (ς. ν.). 

ἐκήρυξας τοῖς κοιμωμένοις («. ᾿χ.). 

ΟΌΒΡΕΙ, ΟΕ 5Τ ΡΕΤΕΒ. 

τῶν δὲ Ἰουδαίων οὐδεὶς... οὐδὲ 

Ἥρῴδης... ἀνέστη Πειλᾶτος (ς. 1.). 

ἔλεγον Σύρωμεν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
ΑΝ ΞΕ: ἄρ νῦν, Ἐν , εὐνκαὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

,’ δ ,ὔ “ 

κρίσεως, λέγοντες Δικαίως κρῖνε, βα- 

σιλεῦ τοῦ Ἰσραήλ (ς. 111.). 
Ν , Ν » ’ » 

καὶ τεθεικότες τὰ ἐνδύματα ἔμ- 

προσθεν αὐτοῦ διεμερίσαντο, καὶ λαχ- 
4 - - 

μὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (ς. ἰν.). 

1 ΤῊς μραγα ] ]οὶς Ὀδίννεεη. Τυβπῖϊη ἀπὰ 
Ῥείθυ παν Ὅθθη τοῦθ ἔα}}ν ννουκοῦ οὐ 

ΧΧΙΧ 

ΘΙΒΥΓΓΙΝΕ ΟΚΑΟΙΓΕΒ. 

δώσουσιν δὲ θεῷ ῥαπίσματα 

χερσὶν ἀνάγνοις ἰ καὶ στόμασιν μια- 

ροῖς ἐμπτύσματα φαρμακόεντα. ̓  
’ » ΕἸ ᾽ ε “ ε Ν 

δώσει δ᾽ ἐς μάστιγας ἁπλῶς ἁγνὸν 
’ ΄“- Ν ’ 

τότε νῶτον, ᾿ καὶ κολαφιζόμενος σι- 

γήσει, μή τις ἐπιγνῷ [ τίς τίνος ἢ 

πόθεν ἦλθεν, ἵνα φθιμένοισι λαλή- 
Ἀ ’ ’΄ Ἁ 

σει. καὶ στέφανον φορέσει τὸν 
3 ’ Ν ’ 

ἀκάνθινον... πλευρὰς νύξουσιν 
΄ . κ᾿ ΄ “ “ἱ 

καλάμῳ διὰ τὸν νόμον αὐτῶν | ... 
5» ἌΣ Ν -“ Ν Ἀ ,ὔ 

ἐς δὲ τὸ βρῶμα χολὴν καὶ πιέμεν 
Μ Ν Ν᾿ Ν ’ 

ὄξος ἔδωκαν |..«.νὺξ ἔσται σκοτό- 

εσσα πελώριος ἐν τρισὶν ὧραις | ... 

ἥξει δ᾽ εἰς Αἴδην ἀγγέλλων ἐλ- 

πίδα πᾶσιν ] τοῖς ἁγίοις (ν11]. 288 

566:). 

ΤΟ ΒΤΙΝ ΜΑαΑκτΥυκ'. 
β Ν Ν -“ 

μηνύει [τὸ προφητικὸν πνεῦμα] 
Ἀ , «ες ΄φ' -“ 

τὴν γεγενημένην Ἡρῴδου τοῦ βα- 
΄, ᾿ ΄ κ ᾽ δὰ. ὯὮ 

σιλέως Ἰουδαίων καὶ αὐτῶν ἼἸου- 
’,’ Ν ’ “ῥ, ς ’ ᾽ 

δαίων καὶ Πιλάτου τοῦ ὑμετέρου παρ 

αὐτοῖς γενομένου ἐπιτρόπου... κατὰ 

τοῦ Χριστοῦ συνέλευσιν (αῤοί. 1. 40). 
Ν Ν ε “. ε , 

καὶ γὰρ (ὡς εἶπεν ὃ προφήτης) 

διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν ἐπὶ 

βήματος καὶ εἶπον Κρῖνον ἡμῖν 

(αοΐ. 1. 35). 

Δαβὶδ... εἶπεν ἐν εἰκοστῷ πρώτῳ 
-“ ’ ἣξ Ὁ ’, ’ 

ψαλμῷ...Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου 

ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου 
» “ ε ’ » 

ἔβαλον κλῆρον... .οἱ σταυρώσαντες αὐ- 

τὸν ἐμέρισαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς, 

λαχμὸν βάλλοντες ἕκαστος κατὰ 

τὴν τοῦ κλήρου ἐπιβολήν, ὃ ἐκλέξα- 

σθαι ἐβεβούλητο (ὠἰΐαί. 97). 

Ὀν Ἡδγπδοῖκ, ΡρΡ. 37--4ο; σοπηρατο Ζαἢη, 

ΡΡ. 66---γο. 



ἘΟΧ 

ΟΟΒΡΕΙ, ΟΕ 51 ΡΕΤΕΒ. 

τῶν δὲ Ἰουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο 

τὰς χεῖρας κ-τ.λ. (ς. 1.). 

καὶ τότε κελεύει Ἡρῴδης ὁ βασι- 

λεὺς παραλημφθῆναι τὸν κύριον (ς. 

ε ΄“ ἐγ π τὰ 9... 5) ,ὕ ἡμεῖς αὐτὸν ἐθάπτομεν...γέγραπ- 
Ν Ψ Χ “- ΦΈΘ Δ ται γὰρ... ἥλιον μὴ δῦναι ἐπὶ πεῴφον- 

ευμένῳ (ς. 1.). 
, 3 Ν. “ - ΩΝ 

παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῷ πρὸ 

μιᾶς τῶν ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτῶν 

(6 1): 
“Ὁ “ ΄ 3 ἐὰ 

νομίζοντες ὁτι νὺξ ἐστιν.. τότε 
“ ε 
ἥλιος ἔλαμψε, καὶ εὑρέθη ὥρα ἐνάτη 

(6: ν.): 
Ε ΄ νΝ » 72 

ἐνηστεύομεν, καὶ ἐκαθεζόμεθα.. 
Ἂ νὰ « Ὁ Ὁ “ ,ὔ 

νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἕως τοῦ σαββάτου 

(ς νἱ!.}. 

(ΟΞΡΕΙ, ΟΕ 5Τ ΡΕΤΕᾺΒ. 

οὐὐτῶν δὲ Ιουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο 

χεῖρας...καὶ μὴ βουληθέντων 

νίψασθαι (ς. 1.). 
4 Ἂν ᾽ ΄ ε Ν , 

αὐτὸς δὲ ἐσιώπα ὡς μηδὲν πόνον 

ἔχων (ς. 1ν.). 

ν 
τας 

, , -“" ΝΝ 3 

σκότος κατέσχε πᾶσαν τὴν ἰου- 

δαίαν (ο. ν.). 

΄ » “ 3 ΄ 

καί τις αὐτῶν εἶπεν [[οτίσατε 
ΦΞΙΑ ἊΝ τ ὦ ε Ν ΄ 

αὐτὸν χολὴν μετὰ οξους᾽ καὶ κερά- 

1 ΤῊς 7) 2αασεαϊία μὰ5 Ὀεδη αποίθα [το ΠῚ 

Τιαρσαγάθ᾽ 5υθίγαηβαιίοη ρυϊηΐθα ἴῃ Βιιη56 5 

παΐ. πέος Λησαφ,. 11. 

ΧΙ ΟΡ ΘΊΖΟΙΝ 

ΠΙΘΑΘΟΑΙΙΑ  ΑΝῸ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΑΙ, 

(ΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝΒ. 

ὁ μὲν ἀλλόφυλος κριτὴς νιψάμενος 
Ν - ὩΣ 3 “ », 5 ε Ν 

τὰς χεῖρας εἶπεν ᾿Αθῷῴός εἰμι...ὁ δὲ 

Ἰσραὴλ ἐπεβόησε Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ 

ἡμᾶς (ν. το): 

καὶ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν 

αὐτὸν σταυρωθῆναι (1ὁ. οἴ. Α΄. (). 

Πιλᾶτος ὁ ἡγεμὼν καὶ ὁ βασιλεὺς 
ε ,ὔ 5 ΄ ΦΕΑΝ “-“ 

Ἡρῴδης ἐκέλευσαν αὐτὸν σταυρωθῆ- 

ναι (ν. 10). 

θάπτεται πρὸ ἡλίου δύσεως (.4. (.. 

ν. 17): 

-“ ’ »“" - 

ἐν αὐτῇ γὰρ ἐν μέσῳ αὐτῶν τῆς 

ἑορτῆς ἐσταύρωσάν με (ν. 15). 

ΝΜ “-“ -“ 

ἔπειτα ἐγένετο τρεῖς ὥρας σκότος 

καὶ ἐλογίσθη νύξ, καὶ πάλιν ἀπὸ 
ψ ὧν « ὥς ἢ 
ενατὴς ὡρᾶς.. ἡμερα (ν. 14). 

“ πὶ 
οὕτω γὰρ ἐνηστεύσαμεν καὶ ἡμεῖς 
Ψ' ἴω » 

παθόντος τοῦ κυρίου (ν. 19). 

ΟΕΙΘΕΝ, ἄολι. ὧι “Πα. 

[ὈΡΠδΐὰ5] ᾿ρΡ586. ψυϊάθιη 58. ἰδ, 
111 ἀπΐθη1...56. τη ἤατα ΠΟΙ ποτα ηΐ 

ἃ ϑαηρί!ηςα (ΓΒΕ (δ 124). 

ἴῃ 5. ΟΠΊΠΙΡι5. [50. 5Ρ1Π15, 

ΘΔ] πιο, «6]ϑῖοπθ] ππιρθηϊία 111ἃ 
αἰσγίι5 ποοιία ΠΟῚ δϑί, σαί ἤδς 

Ραϑδ858 δϑί 814 16 (ἢ 125). 

ΕΘ Όταθ ἰδηΐαπ) ΤΠΠΟὉ 5106 7 

ΟΠ ΠΘΠῚ ἴΘΎγΆ ἢ} Ππ΄Δ 68} 58ηΐ [αοίαα 

Δα] ΠΟΙΔΠ ΠΟΏΔΙῚ (ὃ 134). 

510 [24 Βροηρία ᾿πηρ]οία ἀροίο] 

ΠΡ] δι ΡΓΟΡ δ 8} [ἢ 58 αἰ σθ 6 ΠῚ 

2. 86εὲ6 Με 7. Ο. Ε1 Μαυγγαγ 5 δυίϊοὶα 

“υαγιροίήμεηε σεσμηίμηι 2 οήγηηι ἴῃ ἴΠ 6 

λοείέον ἴου 8}. 1803. 



ΧΜΥΖΤΚΟΡΟΟΝΘΤΤΟΝ. 

, Ι ’ὔ 

σαντες ἐπότισαν. καὶ ἐπλήρωσαν 
΄ ὡ ἌΓ Ὁ ’ . .“- 

πάντα καὶ ἐτελείωσαν κατὰ τῆς κεφα- 

λῆς αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα (ς. ν.). 

καὶ εἰπὼν ἀνελήφθη (ς. ν.}. 

ΟὍΌΒΡΕΙ, ΟΕ 51 ΡΕΤΕΒ. 

τῶν δὲ Ἰουδαίων κ.τ.λ. (ς. 1.). 

Ἡρῴδης ὁ βασιλεύς (ς. 1.). 

ν" ΄ - ΄ Ν 
καὶ τεθεικότες τὰ ἐνδύματα ἔμ- 

προσθεν αὐτοῦ διεμερίσαντο, καὶ λαχ- 

μὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς (ς. ἴν.). 

» ’ , ε “ ΕΣ 

ἠγωνίων μή ποτε ὁ ἥλιος ἔδυ... 
’ -. , ᾿ , ΄ 

νομίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν...τότε ἥλιος 

ἔλαμψε καὶ εὑρέθη ὥρα ἐνάτη (ς. ν.).Ψ 

,’ ΠΑΝ ΟΣ φΦ , 

καί τις αὐτῶν εἶπεν ΙΠοτίσατε 
ἱ ΕΝ Ὁ ᾿ νΝ Ν Ν 

αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους" καὶ κερά- 
4, 

σαντες ἐπότισαν (ς. ν.). 

1 ΜῈ Μυτχταν ροϊηί5 οἷἱ {παὶ Οτίρθῃ, 
{|κῈ τῃ6 νυυίεγ οἵ Ῥείθυ, τεραγάς [ῃ6 χολή 

ἃ5 ποχίοιιβ (,}7α͵ὲ΄. 137}, ἀπ τῃς εγμγὲ- 

7)ηαρίμερι 5 τὶ αοί οἵ τηθσου (ἐῤ. 140). 

3 Τῆς δἰ] υιβίοηβ π΄ ΟΥ̓] ννεῖς ἢγσί 
ποιϊοεα (“εαάένιν, 1)6ς. 324, 1802) ὉΚΥ 

γ 1. Η. Βεγπαγά, οἵ Τυϊηῖν ΟΟἸ]]ερε, 

ῬΌΠη ; 5οηλα ἔαγ  Π Υ μάγα]}}]6]ς ἤανα θθδη 

Ροϊηϊθα ουἱϊ ἴο πιὸ ὉγΥ Μτ Α. Ε. Βτόοκο. 

ΧΧΧῚ 

ὧἄθ 96 2ὲ δεζεγιωιΐ ἐπι ΦπΟα7 167) 

Μὴ εὐ ὧι δἰ πιθα ῥοϊαμεγ 71} 2,16 

αείο.: τάἄθο εἴ βϑοιπά απ) ΤοΟΔΠΠΘ ΠῚ 

ΟΠ ΔΟΟΘρΙσδοῖ [6515 ἀοθῖιΠὶ ΟΠ 

[6}16 αἰχῖς (οριϑιεηεαίμ) ἐπέ (δ 137}. 

δία! τι οἰαπηαις δα Ῥαΐγεπ 

ΓΕσδρίι5. δδῖ.. Ροϑῖ {Γ65 ἤΠογὰβ. Τα- 

σορία5 οϑὶ (ἢ 140). 

ΟΥΕΠ, ΟΕ ΪΕΒΌΒΑΚΕΜ, καδοζλ. χαΠ].ἢ 

ὁ μὲν γὰρ Πιλᾶτος... ὕδατι ἀπε- 

νίπτετο τὰς χεῖρας: οἱ δὲ ἐπιβοῶντες 

ἔλεγον 'Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς (ὃ 21). 

Ἡρῴδης δὲ ἦν τότε βασιλεύς 

(ἢ 14). 
οἱ στρατιῶται διεμερίσαντο τὸ 

’ὔ } , , ε 

περιβόλαιον εἰς τέσσαρα σχισθέν, ὃ 

δὲ χιτὼν οὐκ ἐσχίσθη... καὶ λαχμὸς 

περὶ τούτου γίνεται τοῖς στρατιώταις, 

καὶ τὸ μὲν μερίζονται, περὶ τούτου 

δὲ λαγχάνουσιν. ἄρα καὶ τοῦτο γέ- 

γραπται:;... Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 

μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 

μου ἔβαλον κλῆρον" κλῆρος δὲ ἦν ὃ 

λαχμός (ὃ 26). 
΄ ἷᾶΦ » ᾿ ΄ 

μεσέμβολον ἢν ἄρα τὸ σκότος, 
᾿  ο Ν ἽἜ Ν Ν ’ ; 

ὠνόμασε δὲ ὁ θεὸς τὸ σκότος νύκτα. 

διὰ τοῦτο οὔτε ἡμέρα ἦν οὔτε νύξ... 

ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐνάτην ἔλαμψεν ὁ 
ψ ἥλιος (δ 24). 

»"ν - ,’ ’ 

διψῶντι τῷ κυρίῳ σπόγγῳ πλησ- 

θέντι καὶ περιτεθέντι καλάμῳ προυσ- 
ε 

’ Ν Μ Ἧ ᾿ Ν » Ὶ 

κομίζει το ὄξος και ἔδωκαν εις τὸ 

Οπδ οΥ̓ ἔννο πᾶν Ὀδ ἄτς ἴο [Π6 7) ,αάἀασεαίία, 

Ὀαΐϊ ἡ 1Π6 νΠΟΪθ ἴξ 15 ΠαγαΪν Ροββὶθ]6 ἴὸ 

ἄἀοιθὲ ταὶ Ογγ}} ἔγεεὶν ἀξεᾶ τ(ῃς οβρεὶ 

οἵ Ῥείοσ ἴο {Ππϑιγαίς ῃἰἷς ᾿δοίαγεβ, αἰ που Ρἢ 

ἢ νγᾶγηβ Πἰβ. σαι δου ηθη5. ἀσαϊηδὶ (Π6 

Ργ ναί τοαάίησ οἵ ἀῤοίγυῥ΄α (εαέεολ. ἵν. 

33, 36 καί μοι μηδὲν τῶν ἀποκρύφων ἀνα- 

γίνωσκε κ.τ.λ.). 



ΧΧΧΙ 

ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους ἀπὸ τῶν 

χειρῶν τοῦ κυρίου (ς. ν].). 

τῶν ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτῶν 

πὴ: 

κλαύσομεν καὶ κοψόμεθα (ς. χΙ.). ἐγὼ 

ἔλεγον [αἱ γυναῖκες]. ἢ 

Ν “Ἁ ,ὔ ’ 

δὲ μετὰ τῶν ἑταίρων μου ἐλυπούμην 

7 ΟΣ ΣΤ ΧΘΩΝ: 

- ᾿ν, “ , Ν 

βρῶμά μου χολὴν κΟοτ.λ.... ποίαν δὲ 
Ν δ “ 

χολὴν ἔδωκαν ;... ἔδωκαν αὐτῷ, φησίν, 
5 ΄ Φ ΄Ω ἊΝ Ν 

ἐσμυρνισμένον οἶνον χολώδης δὲ καὶ 

κατάπικρος ἡ σμύρνα (ᾧἢ 20). 
3.052 3 θ ΄ - Ν 
ἐξέτεινεν ἀνθρωπίνας χεῖρας... καὶ 

“ 

προσεπάγησαν ἥλοις (ὃ 28) 
᾿Ξ 5 ΄ὔ Ν ε ’ Ν -“ 

ἐν ἀζύμων γὰρ ἡμέρᾳ καὶ ἑορτῇ 

αἵ μὲν γυναῖκες αὐτῶν ἐκόπτοντο καὶ 

ἔκλαιον, ὠδυνῶντο δὲ ἀποκρυβέντες 

οἱ ἀπόστολοι (ὃ 25)}". 

το καὶ ἐκρυβόμεθα (6: ψ11.). 

ΟΥ̓ 16 νυ τουβ νΠῸ {Ππ5 ΡΡΘΔΓ ἴο ἜΧΠ 1: ᾿πΠἸσδ ΙΟη5 οἵ δοηπδιπίαησα 
ΜῊ ΟἿ {ταρτηθηΐ Οτρεθη, ἴΠ6 ΥΙΟΥ οὗ τπῸὸ 2): ασεαΐζία, Ἐα5Θ ΌΙα5, δηά 

ΟΥΠ] αἴθ ἰαΐοσ τΠδπ {Π6 ρετϊοα αἱ νῃϊοἢ ἰΠ6 Ῥοίγιηθ (σΟ5Ρ6] 15 Κπονη ἴο 

ἤανε Ῥββη 1ῃ οἸγοι]ίῖοη. Οἡ ἴΠ6 οΟἴπεῦ πᾶπ Βαγηαθαβ, [πϑ5{1π, ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ αἰδὸ ἴπ6 ΘΙΌΎ}1Πη6 ὙΠ ΘΙ, ἃ΄ΙῸ ΘΔΙ]ΠΟΙ, ἀπ 1 15 ΟὈν]Ο Β]Κ οὗ 

᾿πηροτγίαπος ἴο ἀδίθγμηιηθ {Π 61 το] δίο ἴο Ῥείεγ. 

1. [Ι͂η Βδιηαθαβ νγὰ Π πα ΡῬΥΟΙΠΙΠΘΠΟ6 σΊν η ἴο ἔννοὸ ΡΥ σι] γα. ννΠ] ἢ 

ΔΥΘ 4150 ΡΥοπηηθηΐ τη Ρείεσ, ἴπΠ6 ροίϊομ οἵ πὴ ηρ] οἰ 98}} ἃ πα νΊΠΕΡΆΓ, 

ΔΠ4 ἴῃε6 ἰαδηρ δηα π]ΟυΤηΙηρ {παΐ [Ο]]οννεα {πΠῸ6 (ὐποιῆχίοη. Πα 

ΓΟΥΤΊΕΥ τΤεϑίθ οὐ 5. ᾿χῖχ. 21, διιξ γῇ εγεα5 ἴπ ἰΠ6 Ῥϑαὶπὶ [ῃ6 χολή 15 

Ταραγ θα αἃ5 ἰοοά, ἴθ Βαύπαθαβ, ἃ5 ἴῃ Ρείε, 1 15 Δα πηΠ]βἰογεα ἃ5 ἃ 

Ροῖοη (Βαῖη., μέλλετε ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους : Ρεῖ., ποτίσατε αὐτὸν 

χολὴν μετὰ ὄξους). 851 Μαίίπεν ΠουθΕ1655 σοα5 ΠΑ] Γ ννᾶὺ τουναγ5 [Π15 ΠΕνν 

τεδάϊηρ οἵ {π6 Ῥβαὶπὴ (ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον [ν.1. ὄξος] μετὰ χολῆς 

μεμιγμένον), ἀπ Ὀοιῃ Βαγπαθαβ δηα Ρεΐει πηὰν ἤᾶνε διγινϑα δὲ 1 τη {Π15 

γγΑΥ : Ἀπ 1 15 ΤηοΓα ΠδίαΓΑ] ἰο ΒΌΡΡΟΒε ἴΠαΐ οπμε οἵ {πε ἴννο ἰαΐευ τυυιουϑ 

ἀερεηαβ ΠΡΟῊ {Π6 οἴποσ. Νον ἴῃ Βαγηαθα5 γε οδ ἢ ἡἸβοονεγ {Π6 τεαϑοη οὗ 

[Π68 5ρΡ6ο]δ] βἰρῃιποαποα αἰίδοῃθα τὸ ἴΠ6 χολή ; 1 σοπηθοῖς 1561 ἴῃ {ΠῸ 

Δα ΠΟΥ 5. ΤΠ ΜΠ σουίδιη ἔδαΐαγοϑ 1η [Π6 τιΐπα] οὔ [Π6 Το (οαῖβ8. [ἢ 

Βαγηαθα5" ἀραὶη να οδίοἢ ἃ βφ] ΠΠηρ5ε οἵ ἴΠ6 ποίϊοη νυ ΠΟἢ ΠΑ ΘΥ1165 {ΠῸ 

βίαι βῃηβηΐ ἃ5 ἴο [ῃ6 1150 1065 αϑῇ ἢ (Π6 Τθϑδίῃ οὗ 6 ΤΟΥ Πᾶ5 ἐγαη5- 

ἐουπηθα τπΠ6 Εδαβί οἵ ἴῃς Ῥαββονεῖ ἰηΐο ἴῃς Εαβί οἵ ἴπῈ Πἂὺ οἵ Αἴοηεςὅ- 

τηθηΐ. 

1 ΤῊΘ Ἰαϑὲ ἴοιιγ βεοίίομβ οἵ [πΠ6 βαπὶα 

Οαἰεελεδῖς 566} ἴο ὈΤΙ51]6. ννΊΓ ἢ Δ] ] βίο 5 

ἴο Οἱἵ Παριηθηΐ (ὃ 238 περὶ τοῦ χιτῶνος 

λαχόντες. ἃ 30 οἱ...λαχόντες περὶ 

τῶν ἱματίων (ΠεΥα ΟΥΤ] [ογρείβ. {Π6 

αἰβειποίίοπ Π6 Πὰ5 50 σαύθία!ν ἄγαννῃ ἴῃ 

8 26), τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ τὸ τότε 

Βοίῃ 4685 γεϑὲ οἡ ἴΠ6 ϑυῃ 15} οὗ {πῸ ΤΘυν θη 1ἅνν. Ρρίϑθυ 

διερραγέν. ὃ .ο ἔχεις δώδεκα ἀποστό- 

λους τοῦ σταυροῦ μάρτυρας. ἃ 41 τοῦτο 

[55. ὁ σταυρός] μετὰ τοῦ Ἰησοῦ φαί- 

νεσθαι μέλλει πάλιν ἐξ οὐρανοῦ: προσκυ- 

νοῦντες τὸν ἀποσταλέντα κύριον... «καὶ 

τὸν ἀποστείλαντα πατέρα. 

5 ΒΆτα- ἢ ἢ. 



ΣΟ ΟΨΧΟΝ ΧΧΧΠΙΙ 

Δάορίβ τπθῖ ψ] Ποῖ οχρ]απαϊίοη ; ἴῃ Βαγπα θα 5 ῬγῈ σα 566 {Π6 τὴ ἴα κίηρ 

5Π8Ρ6 πᾶ σὴ ἵταάσα {Π6Π} ἴὼ {Π6ῚΓ βοῖγοθ, [{ βθϑῖηβ ἴὸ [(Ὁ]]ονν {Παϊΐ 

Ῥεδίθυ 15 ἰαΐθῦ {πὰη Βαγηα 5. ἀπ ΡΟβϑῖθ]ν Ῥοτγον5. ἔγοὴ ἢ. 1{ τῆς 

ἘΡίβε]6 οἵ Βαυπαθαβ ννὰβ ἃ ὑνουκΚ οὐ τπς ἢτγθί σθηςαγΥ οὐ οὗ ἴῃς θατ]ν 

γθαῦβ οὗ {Π6 βϑοοηΐ, ἴἴ τῆν ποί ἱπηργο θα Ὀ]ν πανὸ σομηδ ἰηΐο {Π6 ᾿ναπα 5 

οἵὁἩ {Π6 μαᾶτίγν ἔγοι νῃ]0 ἢ) [Π6 Ῥοίσηθ οθρεὶ δπιαπαίθ. “ΠΘΙΓ 5 ΓΟΠΡΥ 

ἀη{1- Πιάαῖο ΘΠ. ΡῸΥ νοι] ἤανα ππαθ ᾿ἴ ἃ ννεϊσοπὶς ἀοοιπηθηΐ. 

2. Π6 ΤΟϑθ ] 65. Ὀαίννθ ἢ ΟἿἿΓ ἐγαρτηθηΐ ἀπ {πὸ ΕἸΡΏτ ΒοοΚ 

οἵ τῆς. 5|Όγ}Π1π 6 Οταο]θ5. ἄγ ἔου {Π6 πγοϑὶ ρᾶτί ϑιιραγῆσια!. 6 ρ᾿ἢγαβοϑ 

δώσουσιν ῥαπίσματα, δώσει δ᾽ ἐς μάστιγας. ..νῶτον, Ροΐηϊ το [56ϊαῃ 1. 6 ; 

κολαφιζόμενος σιγήσει 156 ῬΓΟΡΑΌΪΥ ἃ Τοίδγθησε ἴ0 1 Ρεῖ. 1|.- 19, 23; 

στέφανον τὸν ἀκάνθινον την Ὀ6 ἃ ΤΕΠλΪἰβοθηςα οἵ 81. Ματῖκ οἵ 81 [ὁΠη. 

Βιις πλευρὰς νύξουσιν καλάμῳ τἤτοινν5. ᾿ἰπηροτίαπί. ᾿ἰρης οἡ {πΠ6 Ῥείγης 
καλάμῳ ἔνυσσον αὐτόν. 1 σοηηθοίβ (Π6 Ἰἰαΐου ἢ ΤΠ χὶχ. 34 λόγχῃ 

αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, νν 116 τηΠ6 πεχὶ ννογᾶς ἴῃ (Πς6 5: ὈΥ]]Π15ῖ, διὰ τὸν 

νόμον αὐτῶν, 566 ἴο 5Π6)} {παὶ πε Παβ αἷἰβδὸ ἰπ νίθιν [π6 {γεαϊμηθηὶ οὗ 

[η6 4.2Ζ42Ζ6] ἀἰδϑουιθεα τη Βαγη. 7. δ᾽ (Τοτί. σάν. 7μ4. 14). Ἡδετε τῃ6 

ῬΘΕΓΠΘ ἔΟΓΠῚ 15 ΟἸΘΑΙγν (Π6 Ἰαΐου, [ῸΓ Ὁ 15. Πασῖῃοῦ οπ δὲ ]ομη. ὍὙΠδτα 

15. 4150 50Πη186 Θοπηθχίοη θδίννθθη ἴΠ6 5ΙΌγ}Π1πηε νὺξ ἔσται...ἐν τρισὶν ὥραις 

δηὰ τΠ6 Ῥείγπο νομίζοντες ὅτι νύξ ἐστιν, Ὀϊι 1ὑ 15. ἸΠΡΟΒ5ΙΌ]6 ἴο ἀείει- 

τη 6 ἴῃ [Π15 ἰηϑία ποθ οἡ ννῃ]οἢ 5146 [πες ἀδθι 1165. 

3. ΓΠ6 Ρτόῦ απ οἵ Ρείου 5 γθ δί!οἢ5 ἴο [π|δϊη 15 ομθ οὗ »τϑαῖΐ Ἰηϊεγοϑβί, 

4 ηα οἵ Ξοπηα αἸΠῆοι]γ. [Ιη 20]. τοῦ ννε τϑαά : καὶ τὸ εἰπεῖν μετωνομα- 

κέναι αὐτὸν Πέτρον ἕνα τῶν ἀποστόλων καὶ γεγράφθαι ἐν τοῖς ἀπομνη- 

μονεύμασιν αὐτοῦ γεγενημένον καὶ τοῦτο... σημαντικὸν ἦν τοῦ αὐτὸν 

ἐκεῖνον εἶναι δι᾿ οὗ καὶ τὸ ἐπώνυμον Ἰακὼβ τῷ Ἰσραὴλ ἐπικληθέντι ἐδόθη. 

Τπ τΠϊ5 Ραϑϑαρα [π|5[1Π ΓΘΟΟρ 565 {Π6 οχἰβίθησε οὐ σοτίαϊη ἀπομνημονεύ- 

ματα Πέτρου, 1.6. οἵ ἃ Ῥείτης (ἀο5ρΡ61]. Βυΐ τη6 “Μειηοῖτβ οἵ Ῥϑίθγ᾽ πᾶν 

τερυθϑεηΐ {Πς βεοοηά οἵ {πε σαποηΐοαὶ (Π05Ρ6]5.; ἀηα ἴῃ Ματγκ ΠΙ. τ6 18 
ἴασι ἴο ννῃϊο ἢ {π|5ῖ1Π γαίευβ 15. αν γθοουθα. [{ 15 [ΠΘΥΘΙΟΥΘ ΠΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ 

ἴο σοηοϊαάς {Ππαΐ } δι1η τγοίθυθ ἰοὺ Δῃ ἀΡΟΟΓΥΡΠἃ] (ἀΟ5Ρ6] ; ΠΟΙ 15 ᾿ἴ βᾶϑύ 

το ὈεΙθνε τπαὶ τΓ ἀπὸ Τθοσοίϊς (ἀο5ροὶ οἵ ὅ8ι Ρεΐεσ Πα []]|6ὴ ἰπΐο ἢϊ5 

μαπᾶβ μ6 οουἹὰ πᾶνε ὕθθθη ἀδξοείνεα ἢ τεραγα ἴὸ 15. {γπ6 οΠαγαοίου. 

ΤΟἰβυηἰβϑίηρ [Π15 σοπβι ἀθγαίοη, να ργοσθθα ἴο {Π6 δ]]Ἔρϑα τι586 οἵ οἱζ ἔτασ- 

τηθηΐ ἴῃ της ἤτοι “οίουν ἀπὰ τη 7) αδοσο. ΓΘ ἤτγϑι ᾿ηβίαπος (Ρ. χχῖχ.) 

πρρα ποῖ ἀδίδιη τι; 11 ἢὰ5 ποίῃϊιηρ ἴῃ ΘΟ ΟῚ ἢ ῬΘίου νΠϊοἢ σαπηοΐ 

6 ἐχραἰηβα Ὀγ [6 ᾿πῆποθηοο οἵ 5. 11. ἀπ Αοῖβ ἵν. Βαϊ [Π6 βθοοπά δηά 

τὨϊγα ααοίαιςοη5 ΓΘ] ΟἸΓΘ σάτα] ἀἸβοιβϑίοη. [ἢ {Π6 5ΘοοΠα Τ 501 γο]αΐθβ ἃ 

1 καὶ ἐμπτύσατε πάντες καὶ κατακεντή- τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ οὕτως εἰς ἔρημον 

σατε καὶ περίθετε τὸ ἔριον τὸ κόκκινον περὶ βληθήτω. 



ΧΧΧΙΝν ΧΟ ΟΧΧΟΝΙΕ 

ΤΟΙ ΑΓ ΚΑΘ ᾿ποιάθηξ νν]οἢ Π6 5ἤδτθα Ί ἢ Ροδίου, απ] {ΠοῖῸ αΥΘ ΠΠΟΥΘΟν οΥ 

Ροϊηΐβ. οἵ νεῦρα] δργθοηθηῖ. Βιΐ (1) {πΠῸ ᾿Ἰποιάθηΐ βθθηβ ἴο τοδί οἡ ἃ 

Ὠ]5᾽ΟΓΡΓΘί ΠΟ. οἵ [ΟΠ ΧΙΧ. 13. ΜΉΘ Πἶρης Πανε οσοιτσγεα ἰοὸ θοῖἢ 

ΤΙ ΓΟΥ5. ΠΟ Ρ ΘΠ θηΕ]γ ; {ΠΕῚΓ νὰν Οὗ 5ιαιηρ 1ἴ 15. σουίϑιην ᾿πΠαθρ πα θηΐ. 

(2) ΤΠ ννογᾶβ ρει ἰπῖο τΠ6 τοι οἵ {Π6 Πηοοῖοα. αἸΠοσ, ἀπ βθεῖη ἴο 

θὲ Ῥαββά οἡ αϊδδγθηϊ ραββαροβ οἵ ἴΠ6 ΟἹα 1 δϑίαπιεηΐ ; [π|511Π ΘΧΡΥΘΘΒΙΥ 

τοίους ἴο 1ϑα]δῇ [ν11. 2, Ρείθυ 566 5 ἴο ἤᾶνθ ἴῃ νἹΟν ΘΙ ΠΏ ΑΥ νοτάβ τη {ΠῸ 

Ῥ54]Π)5 ἀηα Ῥγόνεσθθ. (3) Ρείειβ σύρωμεν πγὰν σΕΥΔΙΉΪνΥ Πᾶνα βυρρεβίθα 

Τυβίιη5 διασύροντες, γεΐ {Π6 ΓΕΟΒΘΠ ΙΔ ΠΟΘ. 15. 1ῃ δοιηἋ ταῖΠευ {Π8η ἴῃ 

Π]ΘΔ Πρ, Δη6 1ἴ 15 ΠΟΤῈ ΠΚο]ν ὑπαὶ διασύροντες ννὰ5 ΒΡΡ]Π6 4 Ὀγ {πε ΟΙα 

“Γ᾿ ϑίαιηθηΐ ; διέσυρον ννὰ5 5 Ὀ5{Ππ|ε 4 Ὀγ ΑΠι118 ἔοΥ ἐμυκτήριζον ἴῃ Ῥτον. 

Ι. 30, ΧΧ., ἃ Ρᾶϑϑδᾶρε ψῇεγε Βα ΟΊ 15 Ταργαδθηΐϊεα 85 τηοοκεα Ὀγ 

ἴοοϊβ. [Γ οὴ (Π86 ψΠΟ]6 1ἰ 15 πουρῆΐ {παὶ οπα οὗ ἴπΠ6 ἔνο νψυοῖς Παά 

[ῃ6 οἴπεῦ ἴῃ νῖδνν, (Π6 ενιάθησα 566 Π15 ἴὸ ροιϊηΐ ἴο ἃ ι1588ὲ οἵ 5] Ὀγ 

Ρεῖθγ; ἴῃ {βίη {Π6 νοτάβ οἵ 5. Το τὸ ρίνβη Ἔχδοίϊυ, ᾿η Ῥείεγ {πεν 

ΔΓ να θα ; [{5{1η᾿8 δοσοιηΐ οἵ [π6 ᾿ποιάθηΐ 15 Ὀτγιοῖ, Ρϑίθιβ 15. ΠΊΟΤΕ 

ἀἸΠπ56, αἰζαυ [Π6 ΠΠΔΠΏΟΥ Οὗ ἃ ΨΥΠῸΙ ὙΠῸ 15 ννουκίηρ ΠΡΟ ἴπ6 |1η65 οὗ 
Δ Π. ΘΑΥΠΘΥ Δα ΠουΙΐγ. 

γε τὰτη ἴο {Π6 {Π|γὰ ρᾶγα}1 61. ὙΠῸ ροϊηΐ5 τὸ ὑνο : Ὀοΐἢ π561 δηα 

Ρείθγ 586 {Π6 τ κα ]ε. Ρῃταβε λαχμὸν βάλλειν, ἀπ οί τι56 1ἴ, ποῖ 

ΘΧΟΙΈΌΒΙνΕΙΥ 1 ταίθγεποα ἴο {πε χιτών, 45 δῖ Τοἤη 4065, "πί οἵ πε ἱμάτια 

Ιῃ ΘἜΈΠΟΙΑΙ. ὅ51ης6 {Π6Ὸ ρἤγαβθ 15 ποΐ Κπονῃ ἴο ΟΟΟΙΓ 1 ΔΥ ΟἾΠΕΓ ΠΟΉ- 

ΠΘΧΙΟΏ, ΔΠ6 15 56 1 {Π15 σΟΠΠΘΧΊΟΙ 15 ᾿ΠΠ16 4], 45 ΔΓ 5. ψα Κπονν, ἴο 

Ταβίιη, Ῥείευ δηα Ουτ], 1 5θθη5. σαγία!η {Παΐ 115. ΟΥΙΡῚΠ 15 ἴο 6 βοιρῆς 

ΙΟΥ ΕἸΓΠΘΓ ἴῃ {π6 δφαπ!δϑῖ οἵ [Πο56 ΥἹΟΥ͂, ΟΥ 1 501ὴ6 50.106. ΜΏΙΟἢ 1165 

ῬΘΠΙη4 {Ππ6 πὶ 411. ὙΠαΐ 1ἰ ννὰ5 θουγονθα Ὀγ Τπ501η ἴτοτὴ ῬείοΥ 15. ᾿ΠΠΡτΟ- 

Ὀ4Ὀ]6, ἔου ἴῃς σοηΐϊοχί τη {π|5ῖ1 5Πθνν5 ΠῸ βρη οἵ ΡῬείγιηθ ᾿πἤπθηςα; Οἢ 

[Π6 σοΟΠ ΓΑΥΥ [π|ϑΈ]1η ΒΡ ΘΑ κ5 ἴῃ 1ἰ οἵ της ΡΙθγοιηρ οἵ της [ογ 5 Ηδηα5 ἀηα 

Βεεῖ, νδῦθαβ ἴῃ Ῥεῖε, που δία Πα Ἰηρ Ῥ5. ΧΧΙ. τό, [Πς Π4115 ἀγθ ἄγαννῃ 

[οστ ἢ ΟἿΪγῪ ἔγοση {πΠεὸ Ηδη5. ΟἿ {π6 οἴπεὺ Παηαᾶ ᾿ξ 15 ποῖ ΠΘοθββαγυ ἴο 

ΒΌΡΡΟΒΘ {Πδὲ Ρεῖευ ννὰ5 ᾿πΠΠεὈιθα ἰοσ {ΠῸ ΡΏταβα ἀἰσθοῦν ἴο [πδίϊῃ. [0 15 

ἀπο]: τὸ τππἀογβίαης ΠΥ ΟἸΓΠΟΥ ὙνΤΙΓΕΥ 5Πο πα] 4 Πᾶνα ΡοῸπα οἷ οἵἁ ΠΙ5 

νὰν ἴο δορί 50 5: ΠΡΌΪΔΓ δ8ἢ ΘΧΡΥ͂ΘΘϑΙΟη 1 ᾿ Πα ποῖ 66 η ΡΓΘνΊΟΙΒΙν 

Κηονη [0 ΠΙηῚ {ΠγΟιΡ Δ ΘΑΓΠΕΓ το ἀθηρ οἵ 5. χχῖ]. τὃ. Νον 

5. Τοἢπ 1 [Πδὶ νοῦθε ἴῃ νἱδνν τι585 λάχωμεν᾽, ἃ] ΘΥΠΙΠΊΔΟΠΙ5. ἴῃ {Π6 

Ῥϑ4]Π) 1[561{ τα ογθά 5) γ2)5 Ὀν ἐλάγχανον. 15 1 Ονειθο]α ἴο 

οοΟΠ]εοίαγο {Παΐ 1 ΔΠΟΙΠΟΥ νεγβίοη ὑγΠΙοἢ [Ὁ] ον {πΠ6 ἩΡτονν ΤηοΓα 

ΟἸοβεῖν, [Π6 τθδαϊηρ νγὰ5 ἔβαλλον οΥἮ ἔβαλον λαχμόνὉ Ἐνεῃ ἴῃ ἴῃς οᾶ568 

ΤΏ ΠῚΒ ΡδΙαρἤγαβα οἵ Το χῖχ. 24 ππηαεγβίαηα {ΠῸ σατηθ ἰτποννῃ ἃ5 πλειστο- 

ΝΟΉΠΙ5. ἔννσθ τι56ὸ5 λαχμός, Ῥᾷϊ ποί ἰΏ βολίνδα ; οἵ. 1). Ἡ ΕΙΠ511 Φχε7. αὐ Ἰοο. 

1{πΠ6 Ρῇῆταβε λαχμὸν βάλλειν. ΠΟ 566}15 ἴο 



ΖΦΥ͵ΤΚΟ, ΟΤΊΟΝ. ΧΧΧν 

οἵ Ουπιὶ ἴξ τηὰν 6 ἀοιθίεα νυ ΠΘΊΠ ΠΟΥ ἃ {γα 0 8] ΓΘ μου! Πρ᾽ ΟΥ̓ ΡΑΥΆΡΉΓαΒ6 

οὗ της. Ῥβα]ῃλ 15 ποῖ ργθϑδθηΐ ἴο Πἰὶ5. πη] ταῖμοῦ {Πὰη ῬΘιοΥ 5 τι58 οἵ (Π6 

Ρᾶβϑαθθ. ΕῸΓ ἢδ 15. σοι ρ]οῖογ αἱ ἰδϑιιθ τ Ῥαίου 5. Ἰἀθητοδίϊοη οἵ 

(Π6 διαμερισμός ἀπ ἴΠδ6 λαχμός ; ἴῃς ἢγδί, Π6. Ροϊπίβ. ουΐ, γϑίθυβ ἴο [ἴῃς 

ἱμάτια, {πὸ Ξεοοπα οΟὨΪν ἴο ἴπΠῸ χιτών (τὰ μὲν μερίζονται περὶ τούτου δὲ 

λαγχάνουσιν). ει ΠΕ οἸἸηρ5 ἴο ἴῃΠ6 ρῇγαβο, θνβὴ ἱΠπορ Π6 ἤπαᾶβ 1ἰ 

ὨΘΟΘΒΘΒΑΥΥ ἴο ΕΧρίαΐη ννηαΐ ἰζ τηθᾶη5 (κληρὸς δὲ ἦν ὁ λαχμός). [5 1ἴ 

ΡῬτΟΡΔ 16 τπαΐ ὑνῃ11]16 τα]θοίηρ [Πς6 βἰαϊθπηθηΐς οἵ ἴΠ6 Ῥείγηθ (σοβρεὶ], ΠῈ 

νου] Πᾶνα τε πη ἀπα οχρ]αϊπθα ἃ αἸῆοι]ς ρἤταβα οοηηθοίθα νΊΠ 11, 

ὉΠ]655 [Π6 ΡΏταβα δα ροβϑεϑβθα 506. ΠΙΡΊΊΟΥ Οἷα] ΠΡΟῚ 15. ΘΟΠΒΙ4οΙ- 

αἴϊοη ΠΔῃ 15. ρΙασε ἴῃ δὴ αροεγγῥάογ νοι] βαρργ Οπἡ [Π6 ψΠΟ]ὸ 

{ποτα 16 Τϑᾶβοη ἴο 5ρροβε {παΐϊ αἰ Πποιρ Ἰῃ {Π15 ᾿Ἰηδίαδημοθ ἴῃ6 οοη- 

ὨΘΧΙΟῚ Ὀδίννθθη Τιδίῖη ἀπ Ῥεῖοσ (απ ΡεΥμαρ5. ΟὝὙΤἿῚ] 4150) 15. ἃ τα] 

ΟΠ6, 1ἴ 1ΠῚΡ]165. ΠΟ ΠΊΟΓΘ ἰΠδη ἃ τοδί ἴο ἃ σΟΙΠΠΊΟΠ 5οιτοθ. [}ἢ {ΠῸ 

ῬΓΘβεηΐ βίαίθ οὔ οἱγ Κπον]θᾶρο, {Π|5 Ἐχρηδίοη. οδἢ ΟἾΪΥ 6 ΘΟη]Θο- 

ἴπγα]: οὐ {Π6 ΟἸΠΕΙ απ ᾿ὑ 15. 5{ΠῸ]Θ ΠΕ]Ὺ ΡΟ Δ Ό]6 το πα κα τι8 Ράιι86 

Ὀεΐοτγαε ννὲ αϑϑοσί {παΐ {πιδί]η ἢὰβ τι564 1Π6 Ῥείγιης {γαρηγεηΐ. 

ΤΠι5 {Π6ΓΕ 15 αἵ ργεβεηΐ ΠΟ ϑαιἰϑίδοίοτυ ὑτοοῦ {πὰς Οὐἵ Παρ ΘΕ ηΐ νγὰ5 

584 ὈΥ δὴν τ ῈΓ Ὀείοτγα {Π6 ἐπα οἵ ἴῃ βεοοηα σθηΐισυ. 6 ϑρδυηρ 

Δ Π πἀπαοκπον]θαρεα τιϑὲ οἵ τὸ Ὀγ νυ ΈΕῚ5. οἵ {Π6 {Π|γσὰ δηα ἰουσίῃ 

ΟΘΠΓΙΓΙΘ5 15 ἸΏ ΠΑΤΙΠΟΩΥ 1 411 {Παΐ γα Κῆονν ἃ5 ἴο {Π6 ΟΥΙΡΊΠ Δ η6 ΘΑΙΥ 

οἰγουαίοη οἵ τΠ6 Ῥείσιηθ αοθρ6]. ϑιοῃ ΔἸ] 5] η5 40 ἢοΐ σΟΠΊΡΕΙ 15 ἴο 

ταν Οὐ ὈΕΙΙΘῦ ἃ5 ἴο {πῸ το]δίν εν Παῖτονν ἀἴθα οἵ 115. ᾿πἤπθποβ. 

Τῆς ἰαοία. αἴ σοηβιβίθηϊ ψν]1 ἃ. νΕΥῪ τηοάογαϊο οἰγοι]αίίοη νη πὸ 

ἸΠη}115 οἵ ϑυγία δηα Ῥδ]θβϑίῖηθ. ϑοπηθ δ. Κῖηρ ΟΟΙΠΟΙἤἄθηοθ5. ἈΡΡΘΔΓ ἴῃ 

[η6 ΤΙ άβοδ]α ἀηα ἴῃ {πΠῸ ΑΡοβίο!οαὶ (Οπϑεπἰοη5, ΒΟ. ΡτΌΡΔὈΪΥ 

οἵ ϑγιίαηῃ ἃπα Ῥα]δϑιπηαη οτἱρῖη. ΤΠ. ταίθγθηοθθ ἴῃ ΟΥβἜ ἢ. ΟΟΘΟΙΓ 
ΟἾΪΥ ἴῃ [Π6 ΠΠΟΠΊ1]165 οἡ δὲ Μαίζπμθνν, ννῃ]ο ἢ Ὀαϊοηρ ἴὸ (Πς6 ᾿αϑὲ βίαρε 

οἵ ΠΙ5 ᾿ΠΓΟΥαΥν ΟΑΥΘΟΓ ηΘη (ἰαοϑαῦθα δηα ποῖ ΑἸθχαηάήγια νὰ {Π6 

ΘαΠίΓα οὗ ΠῚ5 γοῦκ. Τῇ, ἃ5. 566Π15 ΠΘδυν σογίδιη, {Π6 (ἀο5Ρ6] ννὰ5 Κποννῃ 

ἴο ΟὙΠ], πΠῈ Κηθν 1 ΤηΘΊΕΪῪ ἃ5 οὴα οἱ {Π6 ἃροοῦυρῆδαὶ θΟΟΚ5 οὐττρθηΐ ἴῃ 

Ῥαϊδβίηθ, δραϊηδί γῆ] οἢ 6 ὑναΓΠ5. Π]5 ΟαΙθοἢΠΠ]Θ 5. ὙΜῃ1]6 6 15 ποῖ 

ἘΠΊ] ρ ἴο ὈΟΥΓΟΥ ἔγομη {Π6 1} ΔηΥ αἰδία1}5 νυ Π]ΟῸ ἢ 56 ΘΠ6 4 ἱΠΊΡΥΘϑϑῖνα ΟΥ̓ 

οαἀϊέγιησ. [ΤῈ 15. ποῖ ΠηΡΤΟΡΑΌ]Ὲ ὑπαΐ ῥα γϑίῖο ϑυπά θη την βίθιη ]6 

ὍΡΟΙ ΟΥΠΕΓ ἰτασθ5 οὗ {ΠῸ Ῥβίγη6 βίουυ οἵ ἴΠ6 Ῥαββίοῃ ἴῃ (πα γΟἢ νΥ ΓΘ 5 

ςσοηηρθοίεα Ὀν ὈΙΓΓ ΟΥ ΟΥΠΘΙ ΟἸΓΟΙ δία ποθ 5. ϑν ἢ ΑἸτο ἢ, (ἰαθϑαγθα ΟΥ 

Τεγαϑαϊθη. Οἱ ἃ αἰἴγθοῖ ἱπῆἤιθηοθ οχοῦίθα Ὀγ ἴ προ Εργυρίδη ἀπά 

ὙΝ δϑίθγηῃ υνΥΙ το 5 {ΠΟΥ 15 ἂἴ ρΥθϑθηΐ 0 5 Ποἱοηὶ ον αθηος᾿. 

1 ΝΟΠΠΙ5. Ρύθϑθηΐβ 50 π6 ἰηίογθδίίησ (“Τδλεγιρινι, Μίαν 13) Ροϊηΐβ ουἱ οἴ ΠθΥ5 ἴῃ 

ΡΑγ411615 (7. Μ. (Ὁ, «δεοζίζελ Οπαγάϊΐαηι, Ἱ,αοϊαπίϊια ; θα α5. ῥγοοίς οἵ ἃ αϊγθοῖ τσ 

Ματγοῖ το. 1803), ἀπά Μτ Ε΄. ". Βαάμαῃ) οἵ Ρεῖΐον {Π6}ὺ αγῷ ποΐ σοηνϊποίηρ. 



ΧΧΧΥῚ ΨΧΥΖΤΑΚΟΦ ΟσΤΖΤΟΛ, 

ΜΙ. 

ΤῸ 15. παΐαγα! ἴο δἰζθηρί ἃ σοΠπηρδγβοη οἵ {πὸ Ῥοίγίηβ ἔγαρηιθηΐ Μ] ἢ 

ΟΙΠΘΓ δισνῖνα ]5. Οἵ ΔΡΟΟΙΎΡἢα] (ἀοβρε! -Πτογαΐασθ ΟἹ τηαίθυϊαὶβ ΑΥΘ ἃ5 

γεῖ ἰὰγ ἴοο ἱπηρογίθος ἴο γ᾽6] αὶ Ἰαγρα τοϑα 5: γαῖ {ΠθγῸ ἃγα ἃ ἔδιν ροϊηβ 
ΠΟ σα θῈ οΟἸθαυν 5ε θη. 

(1) ἹἽΠπὸ ΟΟ5ΡΕ6Ὶ οἵ Ρεΐθγ Ῥεϊοηρβ ἴο ἃ οἷδββ οἵ νυ ηρ5. νΠΙ ἢ 

ΟἸΑΙ μα ἴὸ ῥγθβοῦνα ἴΠ6 Ῥθίβομαὶ παύγαῖῖνε οἵ οπα οἵ ἴπεῈὶ' ΑΡροβίϊεϑβ. 

Θ.Οἢ ΘΟΠΠΡΟΒΙΓΟΠΒ5. 566ΠῚ ἴο πᾶνε θθθη οΠατδοίοσιϑίῖς. οἵ ἴπ6 ποβιῖς 

5605. οἵ ἴῃ6 βθοοηα οϑηίτυ ; {πΠ6 (ἀ05ρΡ6] οὐ Ττδαϊοη οἵ Μδιιῃϊαβ 6.Ρ. 

5. ΟΌΓΓΟΠΐ ΔπΊΟηΡ ἴΠ6 ΒΑβ) 14 ἸΔ 5, ἴπ6 (ο5ρεὶ οἵ ῬΠΠΙΡ 15 δι θυῖθα 

Ὀγ ΕΡΙΡΠΔΏΙ5 ἴο ἃ 5εοῖ οἵ Ορῃϊία (ποβίϊοβ. ὙΠὲ Ποςείδε οἵ Ὑν εβίθγῃ 

ὅτ [ΟΠ] ονγ α {π6 ἔἈϑῃϊοη οὗ ἴΠ6 ἀραὶ ἴπ ρατπρ ἔουτ ἃ (ο5ρ6] οἵ {Π15 

ἴγρθ, ΠΟ ἢ τθοοῖνεα [Π6 πᾶπηῈ οὗ ἴπῈὸὶ Αροβίο!ς ἔθη θυ οἵ {η6 ΟΠατοἢ 

οἵ Απιίοοῃ. 

(2) ΤΠ Ῥείγσιηβ (οβρεὶ, ἴο πάρε ὃν {π6 Ακἢτηΐπι [ταρτηθηΐ, νγὰ5 

ἃ ἴτε ΠαυηοηΥ οἱ {Π6 σδηοηϊοα] (ΟΡ 615, γαῖπου ὑπδη δη αἰθπιρί ἴο 

ΓΟνΤΙῖΘ (Π6 ΠΙδίοσυ. Νοί ἃ 5ϊηρὶε αὐγαξῆοηι ἰ5 ἔοιπα ἴῃ {Ππ6 ἔγαρτηθηί. 

ΙΒ. ΟἸΤΟιΠηδίδ ποθ πᾶν ᾿πἀθοα ΡῈ ἄπ ἴο {ΠῸ νυ υιθ 5 ΡΌγΡΟβα οὗ τερτο- 

ΒΕ ΠΠηρ {Π6 ἸιΟγα 85. 5116 πη ἀπτίηρ ἴΠ6 Ῥαβϑδίοη. Βιυΐ [Π6 ΠΠΔΏΠΘΙ ἴῃ 

ΠΟ. Π6 Πᾶὰ5. Παηα]6α ἢϊ5. ἴμοῖ5 βιιρραϑίβ ἀποῖπει Ἔχρ]απαίίοη. Ηδ 5 

ἘΠΥΊΠΠ]ηΡ το ΡῸ ἰαγ Ῥενοπα {πε ᾿1η65 οἵ [Π6 σαποηΐοαὶ παιίαῖῖνε. Ηδθδ 15 

ΡΓΘΡΑΓΘα ἴο 5}1Π{, ἰγᾶῆβροβθ, τεϑοῖ ἢῚ5. πιαΐθυϊαὶβ, θα ποῖ ἴο ἱπηνεηΐ 

1 Ροτίδηΐ ϑαΥηΡ5. [ΟΥ̓ ὙΚΠΏ1Ο]) ΤΠῈΓῸ 15. ΠῸ Δα ΠΟΥ ἴῃ [Π6 ΘΔΠΟΏΪΟΔ] 

{τα Ποη. ἿΓΓΠ15. οδυτοι5 σΟΠΒο να 5) ΕἸ ΠυθἸαΐεθ ἴπΠ6 ο5Ρ6] οἵ 

Ρείθῦ ΠῸμῚ ἴΠ6 (ἀοθρ6] δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 Εργυρίδηβ δη ἴΠ6 (ο5ρεὶ οὗ 

[Π6ὲ Ηδθτον8, ὑν]Ο ἢ, 50 [ᾺΓ ἃ5 νγὲ Κῆονν [Π 6}, ννεῦα ἰαγροὶν ᾿πΠερεπάθης 

οἵ τπη6 (ὑδποη. 

(3) [{ 15 βοδτοοὶν ἴο 6 ἀουθίεα {παὶ Οὐ (Ο5Ρ6] νναὰβ νυ τ6 ἢ ] ἢ 

{πΠ6 Ρυῦροβα οἵ ρτοπιοίϊηρ [)οσεῖϊο, ρουπαρ5. αἷἰδοὸ Βὐποιαί6. νίεινϑ. 

ΓΠΕγα νγεγα τηδηγ ΤηθΠοα5. Ορθη το ἴπΠ6 νυυῖῖεσ. Ηδ τϊρῃξ πᾶνε οοη- 

τεηϊθ ΠΙΠ56]1{, ἃ5. ΒΑ 51Π16465 πα Ν᾽ αἰθηΐηι5 ἀρ ρεδγ ἴοὸ πᾶνε ἄπο, ψΊῃ 

ΒΡ] ΘΠ ΤΠρ {Π6 σα ΠΟΠΪΟα] (ὰΟ5Ρ 615 ὈΥ Ἔχροβιτοηβ νν ϊοἢ στα προῃ 

{Π6π0 {Π6 ἸΠ οΥργθιδιοη5. οἵ ἢ]5. 586εοῖ. ΟΥ Πα τηϊρῃΐ Πᾶνε ᾿πιεγροϊαϊθα 

[πΠ6 σᾶποη οὶ ἢϊδίογυ, οὐ, κα Μαγοίοῃ, ἤανε βε]βθοίθα. οὔθ οἵ [π6 

(ο5ρ6}5 ἀπαᾶ βϑι θη 64 1 ἴο τανίϑιοη. Ηδ Πὰ5 ποί [Ὁ] ον εα δἰποσ οὗ 

{Ππ6586. ρτθοβάθηϊβ. Ηἱἰβ πηειΠοα 15 ἴο βχῃιθιῖς ἃ τηδη]ρι]αίθ ΠδΥΠΊΟηγ. 

Ιη ἴουμη, Ποννανου, ἢ15 νγΟΥ 15 Ποῖ ἃ ΠαυπΊοην,, Βαϊ ἃ ΡΕΙΒΟΠΔ] βίας πηθηΐ, 

Δ {Π|5 ΠΠΙΙΕΓΑΓΥ Ποίίοη ἰεανεθ πὴ ἜΘ ἴο ἴακθα σθγίδιη. [Ποτέ 5 

ΜΠ 1τη6- ἀοοιμηθηῖ5. θείογο ἢ. Ηδ ἃ]ϊοννβ ΠΙΠΏ56 1} Δποῖπει ἰπ- 



ΖΜ ΖΚΟΡ ΟΤΤΟΝ. ΧΧΧΥῚΙ 

ἀυ]ροποθ νΏΟἢ ΠῸ ΠΊΕΓΘ Παιδί σου] ἤανὸ νϑηίιγοα τὸ ἴακε. 

Ης οπηϊῖίβ ἰατρθ ρογίίοηβ οἵ {Π6 παϊγαῖϊνα ὑνῃ]ο ἢ τοῦθ πηΐανοιτ- 

ΔὈΪΘ ἴο ΠῚ5. νῖενγβι Ηδ δήᾶ5. ἤθσὸ πα {πεγῈ ἃ ϑιρσοβδίϊνε ΧΟ ΠΊΑΓΚ ; 

Π6 ρβῖνεϑ ἴο [ἈΠΉΠΙ|ΑΓ νογὰβ ἃ ΠΕΡ ἴπγΓη ΜΉΘ ἰανοιτβ ἃ ΠΟΠ-ΟΔΙ ΠΟ] 16 

Ἰηεγργοίφειοη. Ηδ ᾿πίτοάιϊοθα ἀροοαὶν ρίας ραβϑαρθθ ΠΟ ἢ οχίθπα τῃ6 

5 ΠΊΡΙΘΓ παιτγαΐϊνα οὗ {Π6 (ἀο5Ρ6]5 ἴῃ ἴῃς αἸγθοίοη οἵ ἀποβίϊς βρεου]δίίοη. 

Υεῖ {π6 Ποῖα 15 ἄοπε ΜΠ 50 τη ἢ 511}} {Παΐ [ῃ6 Ποσθίϊοαὶ πα ποΥ 

οἵ {πΠ6 ἐταρτηθηΐ Πὰ5 Ὀθδη βίοι γ ἀθπιθα. {πὸ ππάογβίδη ἢ15 ΡΟϑι ΠΟἢ 

Πρῃΐ, (Π6 νυυϊίοῦ οἵ Ῥείθγ Ὀεϊοηρεα ἴο ἃ τη] ΠΟΥ ν νΠΟ5 6. ΡΟΪον νγᾶβ 
σΟΠΟΙΠἸαἴοη, Πα ΠΙ5 ΡΌΓΡΟΒΘ ννὰ5 ποῖ 50 ΠΟ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ (Πο5ρΕ] (ὉΥ 

[Π6 ιιδῈὲ οὗ ἃ ϑθοῖΐῖ, ἃ5 ἴο ριοραραΐθ ἃ [)οσδίῖς (τ βίοϊορυ ψ τ ]η τΠ6 

ΟΒυτοἢ ἤῸΠπῚ ΠΟ ἢ Πα Παα ποΐ γεὶ ρατίθα σοϊηρδην. 
ΤῊι5 [Π6 (ἀοβρεὶ οἵ Ῥείθυ. 566 15 ἴο ἤανε πε] δῇ πΠΙΠ 6. ΡΟΒΙΓΙΟη 

δηοηρ ἴπΠ6 (ο5Ρε}5 οἵ {πΠ6 βεοοπηα οδηίισν. ΤῸ {Π15 ΟἸτοπηβίδηοθ 

ΠΊΔΥ νεηΐαγα ἴο δία 1[5. ΠτηΙ6 αὶ ΟἸΓΟΙ]αΙΟη. ϑεύαρίοη σΠΘοΚΘα 115 

δοσορίαπος Μη] ἴπΠ6 ΟΠσοη. Ατηοηρ ϑεραγαίβίβ 1ἴ νναβ ποῖ 50 ΠΟΙ ΕΠΠν 

ἀρρτεβϑῖνε ἴο 56 ΓΘ ΘΈΠΕΓΙΑΙ Βρροτί. [1 ἃ ΠαΥΠΊΟηΥν οἵ [ῃ6 σα ΠΪΟΔ] 

ΘΟ5ρ 6 5 ψεγε ἀδβιγεα, τὸ σου] Ὀε ἰουηά τη [Π6 ννοῦκ οἵ Γδίδῃ : 1 ἃ ἢδνν 

(58ΡΕ], 5ἰγοηρὶν ἤανοιτγοα ἢ αἸ5Έ Πποῖνα τε ποῖβ, ΠΊΔῊΥ 510 ἢ νγοτα δἵ 

Βαπᾶ. ὙὍὙπε Ῥείγιπε (ὰοβρεὶ 5ῃπαγθὰ {Π6 ἰαϊε γῇ] ἢ σΟΠΊΠΊΟΗΪΥν αἰοπηᾶς ἃ 
σΟΙΏΡΤΟΙΏΪΒ6 ; 11 [1164 ἴο 5δ.|5[γ δἰ ΠΕ Ὶ Ρατίν, Δ Πα [6]] ᾿ηΐο περ]εοί. 

ΤΠ οὐ Ο5ρ6ε] 5ἴαπαβ ἴο 50Π16 Ἔχίβπί Δ]Ι9ΠῈ διποηρ ἴΠ6 ΔρΡοοσυΡΠΑ] 

(ο5Ρε5 οὗ ἴῃΠ6 βεοοπα οδηΐατγ. Βαΐ 1 Πᾶ5 πηλγκϑα ΔἤΠΠΙ165 νυ] ἢ ΟἾΠΘΓ 

στοῦ ρ5 οὗ δροούυρῇῃαὶ νυ τηρ8. [15 (ἀὐποβίῖο Δηα ἀροοδὶγρίὶς ἴοη6 15 

1η {1]1 ϑυτηραίῃυ ἢ {ΠῈ ΠΠαγαΐασγα νὩ]Οἢ ὈΘδΥ5. {Π6 πᾶπλα οἵ [ΘΟ πι5 

ΟΠαππα5, ἀπά τἴ 15 ἀἸῆσοα]ε τὸ ἀνοϊα ἴῃ6 ᾿πίθσθηςθ {Πδΐ ννγα πᾶνε Ὀθέοσγε 

5. ἃ ρΡτοάιοϊς οὗ ἴῃς βοῆοοὶ οἵ νυ θοῦ τοπ ὑνΠ]Οἢ τΠ6 Ογομῖς οΓ ἐ1ε 

“2οε δος ρτοοθεάβα ἀπτηρ ἴΠ6 βεοοηα ΠΑ] οὗ [Π6 βϑοοπα οδηΐασυ. 11 

γγὰ5 ΟὈν]ΟΙ ΒΥ ᾽π 1Π6 Παηᾶβ οὗ [Π6 διυίηου οὗ ἴη6 7 ασεαίία, ἀπ ἢδ5 

᾿ηΠπεποεα τη6 “12οἐςἼοίϊεα Οὐ»  Ἴογι5. ΤιΑΒΕ]γ, [ΠΘΓΘ ἀγα ἴτας 65 οὐ 115 

1586 ἴῃ ἴΠ6 νδυίοιιβ ἰουτηβ οἵ ἴῃ Αοίβ οἵ Ῥι]αῖθ, θὰ Ἐβρθοῖα}]ν ἴῃ 1Π6 

ἔουπ νὩΙΟἢ ϑθοὴ5 ἴο ὈᾺῈ ἴῃ ἰαΐθϑδι οὗ 4}}, ἴὴ6 “μπαῤύογα ἔα. ΑΔ 

ΠΟΏΠΘΧΙΟΙ ἢᾶ5 66 ΒΙΡΡΟΒΕα ἴο οχίϑί θεία {Π6 Ῥείγπηε Ο5Ρ6] «πα 

1πη6 ““φεὔοογ ο7 7εαίαλ, Ὀὰϊ τῃΠ6 σοϊποίάθποθ ἰ5. οπ6 οἵ ἰάθαβ οὔἱν δηᾶ 
4οε65 ποΐ δχίεπα ἴο {Π6 ᾿ς ΥαΎν [ΌΓΠΊ. 

ΝΠ. 

Τῆς Οοβρεὶ οἵ Ῥεΐϑ, ϑϑύδρίοη [6115 ι1ι5, Ποῖ οὔἱν δβιηδηδίθα ἔτοπ ἰῃς 

Ἰροσεῖϊος ρατίν (τῶν καταρξαμένων αὐτοῦ οὗς Δοκητὰς καλοῦμεν), Ὀὰπΐ 115 

ΘΈΠΘΙΑΙ τ ΠθηοΥ ννὰ5 [)οσοῖῖς (τὰ γὰρ πλείονα φρονήματα ἐκείνων ἐστὶ 



ΧΧΧΥΤΙΪ ΧΟ ΟΖΖΧΟΙΝ 

τῆς διδασκαλίας). “ΠΪ5. ἰοπάθπον αἰ ποῖ, Ποινενεῖ, ᾿ἈΥροὶν ἰπίουοτα 
ΜΠ 115 ΤΟ ργοβθητα το οὗ {Π6 ἔμοῖβ, θυ ννὰ5 ΟΠ ον 5ἤθνη πὶ ἀΠου ΠΟΙ οΧχ 
ΔααΙτΙοη5 (τὰ μὲν πλείονα τοῦ ὀρθοῦ λόγου... τινὰ δὲ προσδιεσταλμένα). 

ἴῃ {Π6 ἐγαριηθηΐ ΠΟ διιγνῖνε 5 ἀοογθίϊ ἢ 5 οὐ {15 σΠδγδοῖου ἃγῈ ἔοιν, 

Βαϊ {ΠΘῚΓ ΡαΓροβο ἰ8 5 ΠΟΙ Θ ΠΕ]ν οἶθατ. Υ ο την βοπθάπ]6 {Πθπὰ ἰπ [πε 

[ταρτηθηΐ, ἃ5. ϑθυαρίοη 4] ττουρους {πὸ (ο5ρ61]: 

(1) ὙΠῸ Τιογα 5 ἔΓοθάοηι ΟΠ] ραΐϊῃ αἵ {πΠῸ πιοπηθηΐ οὗ Οταςοῖ- 

ΠχΙοη. 

(2) Ηἰ5 ἀδβουίίοπ Ὀγν ΗΙ5 “Ῥοννεσ᾽ αἱ {Π6 τηοπηθηΐ οὗ Π)θ δίῃ. 

(3) Πα τϑργαβεηίδίοη οἵ Η15 Π)δαῖῃ ἃ5 δὴ ἀνάληψις. 

(4) Τῆε ϑιραγπδίισαὶ Πεῖρηϊ οἵ [Π6 ΑΠρεῖβ ἀη ἃ Ἐβρθοία!]ν οὗ 

τ[π6 ἈΊβεη (Ἰτϑί. 

(5) ὍΤΠα Ρεγβοπιδοδίϊοη οὔ {πῸ (γοβ5. 

ΤῸ {Π15 ᾿ἰ5ὲ "γα οαρῆϊ Ρεῆαρ5 ἴο δήά {ΠῸ βϑα]πρ οἵ {πῸὸ βίομθ 

ΜΠ ΘΈνεη 56 815. [Γ Οὐἵ νἱενν οἵ {Π6 ογάεγ οἵ {πΠῸ ὄνθηΐβ 15 σογγθοῖ, {π6 

ΟΥΉ] 5510) Οἱ 411] {Π6 Ελαβίου- νυν  οἰς ἈΡΡΘδΥΆΠΟΘ5. τητιδὲ 6 αἰ θυτθα ἰο {πε 
58 716 [6 ΠΘηοΥ. 

νο ΟΥ ἴῆγεα σΘ ΠΟΥ] ΤΘΠΊΑΓΚ5 τηᾶὺ 6 Δἀἀ66. (“) Οὐτ Παρτηθηΐ 15 

᾿Π ΘΠ5ΕΪν δη{|- Ππιάαϊο ἴῃ ἴοπα ; ἃ σΠ]οθΓ ῬΌΓροβα 15. οἰθαυν ἴο ἤτον {ΠῸ 

[1] τΓΘϑρο Β: 1 ΠΥ οἵ {πΠ6 Οὐποιῆχίοη. ἀρορ {ΠῸ [6νν8 πα ἴο ᾿πίθηϑν 

{Π6ῚῚ σα. (ὁ) Τί είταγβ ΠῸ 5]|6ὴ οἵ ἃῃ ΕἸ ΙΟΉΙΙς νιον οἵ ἴΠ6 ῬεΊβοῃ 

οὐ (ηγιβί ; οἡ {π6 οἴμοι ἢδηῇ, 11 ρῖνεθ ῬΡΓΟΠΉΠΘΠΟΕ ἴο ΗΒ Βιρουπδίατγα) 

αη ὦ ΠΙνπῈ οΠαγαοίθυ. ΒΥ ἴποϑ6 ΠΟ β5ρεὰῖκ οἵ Ηπὴ Ηεξ ᾿5 ᾿πνδυίδΌ]Υ 
ΑἸ] ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ: Ὀν 1[Π6 νΠΓῈΓ ΠΙΠη56 1 Ηδ ἰ5 ἀδϑισπαίθα ὁ κύ- 

ριος, θνβῇ ΨΠΘη ἴῃ6 Γοίθγθποθ 15 το {πΠῸ6 Π)εδα (ητϑὲ. ΟΥ̓ [πὸ ΤΉτεα 

γῆ 5516 ἔγοτη [Π6 τοπὰ, [πΠ6 (τῖδὲ αἰοθθ ἴοννοῖβ ἀῦον {ΠπΠῸὶ Πδάνεη. 

(ὦ Τῆδ τεδοῃιηρ οὗ ἴΠ6 ἱταρτηθηΐ ν] ἢ τεραγα ἴο {Π6 Τογ 5 Π)θαῖῃ απά 

ΒΝ ΘΒΌΤΓΘΟΙΟΙ, ΜὙΠ1]16 ΟΡΘἢ ἴο 51ΒΡΙΟΙΟΠ, 5 ποῖ Δ ΌΒΟΪ Εν ᾿ποοηϑβιδίθηϊΐ 

ΜΙ (ΔΊ ο]1ο Ἰαηριιαρθ. Οτρθη, ἃ5 {Π6 ποίθ5 ν»}}} 5ενν, μᾶ5. ΔρΡραυεπίν 

1564. ΟΥ ἁΔαορίεα ἀνελήμφθη ἴῃ τοΐδεσεπηοε ἴο {πὸ Τραίῃ οὗ {πῸ Τιοτά: 

Δηα [Π6 Ῥαίγηθ ἸΥΎΙΓΟΥ ἀἸ ΒΕ ΟΕΪν ἀϑϑετίβ ἃ Ἀδϑατγθοίοη (ἀνέστη). 

8 ΠΊΔΥ ΠΟ Θηΐογ ἸΡΟ᾿ {πῸ αιοβίίοη, ΤῸ ννπδὶ [ὙΠ οἵ ΠΟΘ ΘΙ Ι51Ὶ 

ἄο65 οὐχ ἔταριηθηΐ [ΠΟ]1ΠῈ ὃ 

1. πε οἵ [6 δδυ]θϑὲ ἐΟΥΠη5 οἵ βθοοηα σθηΐιγν [ΠΟΘ Θ 5} 15. ΟΥΠ]- 

ΕἰΒ6 6 1η {πὸ δἰζοτβ οἵ ϑευδριοπ 5 στθαΐ ργθἀθοθββου ἴῃ {ΠῸ 566 οἵ ΑπΈΟΟΝ,, 

51 Ιρηδίμι5. ΒΙΒΠΟΡ 1ΠΙρῃτίοοι᾽ ᾿ὰ5 σπαγαοίογιβεα {Π6 ΠοσΘ5 πὴ) νΠ]Οἢ 15 
ΘΟΠαοΠΙΠ664 Ὀγ ἴΠ6 ἸρΏδίδη ᾿ο το β ἃ5 (1) “Πογουρῇ ροϊηρ,᾽ (2) “7πάδϊο." 

(1) [τ ἀεβπιβα {π6 γϑα]ν οἵ {Π6 Ῥαββίοη ; 11 νγὰ8 50} η 8]}1564. Ὀγ [Π6 ΟΤΟ85. 

1 δ). ΡΊΖΑ 2245, 1. 373. 



ΧΟ ΘΟΥΖΟΝΙΝ ΧΧΧΙΧ 

Ἰρπαῖι5 πηθεῖβ ᾿ὸ ὈΥ αϑϑουίηρ παι {Π6 ΤΟΥ νναὰθ ἴγα]νγ ὈΟΥΏ, ν᾽ 85 

{Γ]νῪ αἰταϊρηεα Ὀείοτα Ῥοπηίι5 Ρι]αΐθ, ννὰβ {Ὑ]νῪ ογιοι θα ἀηα {γαὶν 

ἀϊεα". (2) ΓΑρῃτέοοι πγαϊηΐαϊη5 τΠαΐ τΠ6 [πἀαἴβιη νῃϊο ἢ Τρηαίϊι5 αἰτία κϑ 

νγὰ5. ΟἿΪΥ δηοίμοι δἱάβ οἵ ἴῃς Ι)οσδθῖϊς ἤδτεβυ. Ηἰ5 διριηθηΐ 5. ηοΐ 

Ρδγῆαρ5. αὐβοϊαΐοὶν σον ποίησ, θὰΐ 1 Θϑία ὈΠΙ5} 65 ἃ ργοθ  ὈΠ]ΠΠΥ παῖ τῃ6 

Ισπαίϊδη Ποοεῖαα ἡνογα ἀἸἰβροβθα ἴο [πᾶ αϊΖθ. (θυίδιην {ΠδγΘ ἴ5 ΠΟ ἴγᾶσθ 

ἴπ ἴη6 ταίεγεποεβ οἵ ρῃδίβ ἴο ἴΠ656 Πεγθίϊοβ οἵ ΔΠΥ ἀπίδροηϊβθηι ἴο 

Τα αῖβηι οἡ {Π6ῚΓ ραγί, ϑνΠ15ῖ ἡ ἴΠ6 ΟἴΠεγ Ππαπα ἰξ 15 ουνίοιι5 [πὶ {Π6τὰ 

ψΈΓΕ ἱπιροτίαπέ ροϊηίβ οἵ σοπίαοϊ Ὀδίννεθη {Π 6 πη} δηα ἴΠ6 Τπ4α]Ζοτϑ. 

Ιὴ ἴΠ86 εαῇν Ρματὶ οἵ ἴῃ6 ϑββϑοοηα σθηζατυ [Π18 ΟΥΠΙΩ͂ΘΙ [ΟΥπ οὗ 

Ποσδιϊβιη 566 ΠῚ5. ἴοὸ ἤανε Ὀδθὴ νιάεὶν ργθναϊθηΐ ἴπ ἴπΠ6 ΟΠυτοῆο5. οὗ 

Αϑβία Μίπου. [{ 15 σοπθπηπ θα ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1655 ΑἸ γθοῦν ἴῃ ἢ Τρπαίδη 

Ἰδίίθιβ ἴο ΤΊΆ]165, ϑθνγηα, ΕΠ αβιιβ, Μαρηδθβία, απα ῬὨΙΠ]ΔαΕΙρΡΗΪα ; 1Π6 

ΟἿΪΥ βΘΠΠΪΠ6 Γηρα. οὗ Ἰρηδίϊι5 νν ΠΟ ἃτα ἴτε ἤτουὴ 41] δ] βίη ἴο 1ἴ 

ἀγα ἴΠ6 ἰδίου ἴο ἴΠ6 Ἀομηδη5, ἀπα [Π6 Ρεγβοηδὶ Ἰθίοσ το Ῥοϊγοασρ. ΥὙεῖ 

1 15 οἰδαῦν ποῖ της δόκησις ψΠ ΜΏΙΟῆ τπ6 Ῥείγιηθ ΨΥΠΘΙ 15. ἴῃ 

Βυπραΐηυ. ΕῸΓ (1) ἢ ἄοϑβ ποί 5ιισρσεδῖ [πδΐ της ΤΑ] ἀηα της Οσποῖ- 

ἤχίοη ἡγεσα Ρυζαίνε ἢ οἡ ἴῃ 6 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἢδ ΘΠΊρΡ Δ 51565 Ὀοΐἢ ἐνϑηΐβ, ΟἿΪῪ 

ΓΕΒΟΓΝΙηΡ ἴογ ἴΠ6 ΤΟΥ Δ ᾿ΠῚΠΊΠΠΙΥ ἔΓῸΠῚ Ρἤγϑ]οα] ραῖη. Απᾶ (2) ἢῈ 

15 ποΐ ΠΊΈγεὶν ἴτε ἔτῸΠῚ Δην 5] 5ριοοη οὗ Γπαάφϊζίηρ ; 6 5. ἃ5. 6 ἢᾶνῈ 

566, ἀρ ΤΈββίν εν δη{1- [πάα]ο. 

2. Αἱ ἢιβί ϑιρῃῆϊ νὰ τῇδ Ὀὲὰ ἰβπηρίβα ἴο σοπηθοΐῖ ΟὐἹΓ ΨΥ ΕΓ ΜῈ Π 

[η6 5οῆοοὶ οἵ (ευηΐπι5. οὔ οἵ (ὑδγροογαΐθβ. Ἀσοοσαϊηρ ἴο [ΤῈ ΠΔ6 115, 

νΠῸ 5 (Ὁ]οννεὰ ὈγΥ Ηἱρροϊγίι5, (δείπίηιιβ. ταυρῆς {Παΐ, ΓΠΟιΡἢ [6515 

5 ΠἼεγεα, ἀἸεα πα τοβε ἀραΐη, ἴῃ (ἢ σιδί νὰ Πηρα551016. δπηα εἴ Η]ΠῚ 

Ὀείογε ἴη6 Ῥαβϑίοπ", (δγροογαΐε, ἴἃ βθεῖηβ, ΒΡΟΚε οὗ ἃ Ῥονψεὺ ψῃ]οἢ 

γγὰ5 βεηΐ ἀἄοόνῃ ὃγ ἴΠ6 {Ππηρεροίζζεη (οα ἀροη {Π6 580ι] οὗ [6β5115, δπά 

ἐνεπίμδ!!ν ἀβοεπαεα ἴο 115 βουσοεΐ, [ἀ6645 οἵ ἴῃ 5416 σβηδγαὶ Ἵμδγδοΐευ 

816 ἴο θὲ ἰουπα ἴῃ ΟἿΙ͵Ἷ ἐταρσπηεηΐῖ, θας ΠΟΥ ΔΡΡΕΘΔΓ ἴπεῖα ἴῃ ἃ ΤΏΟΓΘ 

δυδγᾶξα, ἃ ΠΊΟΤΕ ΠΟΙΊΡΙΟΧ, ΔΠ4 ΡτΟΌΔΌΪΥ ἃ Ἰαίευ ἔοσπη. Μογξονου, {πε 

Τυααϊζίηρς τεπάθπου οἵ (θυ πίῆιι5 ἃ [ἢ6 Πα ΠΊ ΔΙ ΙΔ ηση οὗ θοιἢ 

(εππίπι5 ἀπα (ὑαγροογαῖθβ δχοϊιάβ [ῃ6 βιρροϑβιίοη οὗ δὴν ἀϊγθοὶ ἰη- 

ἤμπδηοα μανίην ΘῈ η δχογοϊὶδαα ὈΥ {Π86ΠΔ ροὴ “Ῥεΐεγ." ΤΤὴδ δδι]γ 

“Ορμιῖβ᾽ βϑυϑίθμη ἀθβουιθεα Ὀγν [τα πᾶθιιθ ἈΡΡΊΙΌΔΟΠΘ5. ΠΘΆΓΘΥ ἴο Ρείθιβ 

νίαν. Ασοοτγαϊηρ ἴο Παΐ ϑγϑίβπι [6515 νγὰβ5 ὈΟση οὗ ἃ ]ΓΡΊη Ὀγ ΠΙνὶΠῈ 

ΟΡΘΓΔΙΟΙ ; 5056] ηΠΥ {πΠ6 ΟΠ γδὲ ἀθδοθηαθα οἡ Ηϊπ), ψἹΠπατανὶηρ 
Ῥείογε {π6 (τμοιῆχίοη ; αἴευ τπ6 ΟΥποιῆχιοη ἃ ῬΟΝΕΥ ννὰ5 5σϑηΐ ἄονῃ 

ἀροη {πε Οτποιῆεα ἡ Π]ο ἢ τοϑίογεα Η]ηῚ ἴο ᾿Ἰ8 ἴῃ ἃ ρϑυζῆῃῖὶς δηα ϑριίγιτπα] 

1 αρη. 9. Ἐ2λ. 8. 7 γα ]. 9. 33. 

᾿ πσμ 1 χὅ: 2, 1|, τι. 1. ἘΠἸΡΡ. τῇ!. δ. ταπν ἀν ξὶ ας. ΕΠῚΡΡ. υἱῖ: 52. 



Χ] ὩΣ 

Βοᾶν. τῆς. Βοάν οἵ {πε ΕἸδΘβῖὺ. θεῖηρ Ποννανοὺ ᾿οῖς θη ̓. Βαϊ {πὸ 

Ῥϑιγῖπς ἀοοίσιηθ αἰ 5. ΠΟΤ 1Π15. 1Π ἃ Παίοσι] ροΙπΐ, ἔου τ τορατάς [ΠῸ 

ΠΡΟΣ παΐαγο οἵ ἴπῸὸὶ Τιογα 45. το πηαῖπῖηρ ὙΠ ΗἸΠῚ οὐ {πΠῸ (Ὑο55 ὉΡ 

ἴο {Π6 πιοπιθηΐ οἵ Ηἰβ. Π δῖ ; ΠΟΙ ἰ5 ἴΠπογα ΔῊΥ ἴτας ἴῃ “ Βεδίοσ᾽ οἵ [Π6 

Οἵ ΕΓ δαΐαγεβ οὐ {Π6 ᾿ηἰτισαῖθ σ᾿ Οϑὶβ νυ ἢ ΠΟ [Π6 ΟΡΠϊῈ (τ βίο! ρου 
γγᾺ 5. ΟἹΌ56Ιν Ὀοι ΠΑ τ. 

:-. ΤΠῆε ἴνο ργεαΐῖ 56 ῇοοἹβ οἵ ΒδβΠ1465 Δ Πα Ν᾽ Δ]  ΠΕΠΠ115 Ο]αΙ Π]6 6 [ῸΓ Ὁ" 

{Π6 11 οι θΥ5. ΒρΙΓ 4] ἀδϑοθπί ΠῸμῚ {πῸὶ ΑΡΟΒΊ]65. Ρεῖου δπα Ρδὰ] τα- 

ϑρβοῦ νεῖν ἢ. ΒοΟΙἢ Ἰεδάθιβ ἀρρϑαῦ ἴο πᾶνε δοοερίθα ἴῃ βϑυθρβίαποε {6 

(ο5Ρ6 15. πον τοραγα θα ἃ5. σα ποηΪοα], Δα πη {1ηρ ἴη6 αοῖς οἵ {πΠ6 (ἀΉ5Ρ6] 

ΠΙβίοτυυ, ψΨΏΠ6 ρας ηρ δη Πογαῖοα!] σΟΠδβίΓοοη. προὸπ ἴΠεπΔ. ΟΥ̓ [Π6 

ΒΑϑ: 14 η5 ΗἸΡΡοΙνίι5 ἜΧΡΎ βϑὶν βίαϊαβ : γέγονε πάντα ὁμοίως κατ᾽ αὐτοὺς 

ον ὡς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γέγραπται. Βυΐ 4511 65 σάνε 8Δῃ Ἐπ ΓΕ Ϊν ΠΕῚ 

ΠΟΙΡΙδχίοη ἴο Ροίῃ {πὸ Οὐποιπχίοη πα (ἢς Ἀδϑαγγεοίίΐοη. ὍΤὴδ Ρὰ- 
Ροβε οἵ {ῃ6ς Ῥαββϑίοῃ νὰβ ἴΠ6 διαίρεσις οἵ {π6 σοΙηροβιίθ ἔδοΐουβ οὗ {Π6 

Τιογα 5. Ῥδύβοη, νῃ] ἢ ταβίογθα δῇ δ]θιηθηΐ ἴο 115 ΡΤΟΡΘΥ 5Ρῆθτθ. ὍΠαῈ 

σωματικὸν μέρος 5ἢετε αὶ Δπα ταϊατηθα ἴοὸ ἀμορφία, [ῃ6 ρϑγοῆϊς νγᾶ5 

τοοιοτθα τὸ {πὸ Ηςθἀομηδα, απα 50 οσίῃ. ὙΠ {π6 56 Ιάθας 6 Ῥείγπηθ 

{ταρτηθηΐ ἢ85 ΠοΟίΠ]ΠΡ᾽ 1 ΠΟΠΊΠΊΟΠ. 

ΤῊΗΘ βρἤετε οἵ Βαβι 685 ᾿ηἤτπιθηοθ 566 Π15 ἴο ἤανα ὈΘΘῊ ΠΕΔΙΥ ΠΙΠη166 

το Ἐρυρί. Μ᾽ δ]βπίϊηιιβ ννγὰ5 ἴΠ6 σθηΐγα οἵ ἃ ἰδυρου πηονεπηθηῖ. ὅγε ἢπά 

ΠΙΠῚ ἤῖθὲ ἴῃ Ἐρυρί, ἴπΠ6 ἴῃ Οὐὑρτι5, ἀπ ἤπαΠ]]ν, θοίννθεη Α.Ὁ. 138 δηΐ 

τύο, αἱ Κοπηθ. Ηἰ5 [ΟἹ] ον εὺβ νεῦε αν θα Ἰπΐο ἔννο βοἤοοΐβ, Εἰαϑίθυη 

ΔΩ δ δϑίθσῃ, [πΠ6 “"᾿Απδίο!ς πα {ῃ6 “ 1ἴ41]|1ς. ΤΠὴ6 ΜΝ δ] 84Π5, δο- 

σογαϊηρ ἴο ΗΙΡΡοΪ γία5 ἦ, τοοορ 56 ὑνοὸ (τβίβ, {πΠῸ ἀθοὴ ΠΟ, τορϑίμευ 

ἢ τπΠ6 ΗΟΙΪν ϑριπΠ|, εἰηαπαῖθα πὶ Νοῦς ἀπα ᾿Αλήθεια, ἃΠ ΔΠΟΙΠΕΥ 

γγη0 νγὰβ {Π6 σοι πο Ρτοάποΐ οἵ ἴπΠ6 Ποὶα Ρ]θγοσηα. ΤῸ {π6 ὅϑοη οὗ 

Μτν {πᾶν δἰ θυῖοα ἃ Ρβνοῆϊςο, ΟΥ, ἃ5 ἴηΠ6 Εαβδίθσῃη Ν᾽ ΑΙ ΓΙ Πα ἢ 5. Ρτο- 

[οΥγθ ἴο 88ὺ, ἃ ΡῬπαδιηιαίις Βοάν. Τῆὴε [ταρηηθηΐβ οἵ ΝΑ] θη ΙΔ ἢ 

τοδοῃϊηρ ἐχοογρίθα Ὀγ ΟἸδπιθηΐ ἀπα τορσγεβθηῖηρ σΠϊοῆν τῃ6 Ἐβίθση 

56Π00)], Δ΄6 ΠΘΆΓΘΙ [Π ἴοηα 8Δη64 φϑπουαὶ θπάθηου ἴο {π6 Ῥείγιηε ἴὰρ- 

πηθηΐ {πη Δὴν (ἀποβίῖς εἰζούαηοθβ γῸ Πᾶνα ἃ5 γϑῖ ϑποοιηίοσθα, ὙΠῸ 

[Ο]ονΙηρ πᾶν ὈῈ ἴθ 85 Βρθοη6η5: 

ὁ κύριος διὰ πολλὴν ταπεινοφροσύνην οὐχ ὡς ἄγγελος ὠφθη ἀλλ᾽ ὡς 
Ὑ ΘΥΦΑ, Ν Ἂς ἡ", “ ᾿ς ἢ ΝΥ »Μ ἊΣ 3 Ν " Ν Ν 

ἄνθρωπος... αὐτὸς γὰρ καὶ ἄνω φῶς ἣν καὶ ἔστι" τὸ ἐπιφανὲν ἐν σαρκὶ καὶ 

1 ἸΤΡΗ, 15 20. 12; 18- γεγόνει Παύλου. (ὑδη ΟἸαιοῖαβ πανε θθ θη 

5. ΟἸεια. ΑἸοχ. ϑζγογε. νἱϊ. 17 καθάπερ ὁ ἴδ πᾶπηα οἵ ἴΠ86 βιρροββα ἱταμπβίαΐου οὗ 

Βασιλείδης, κἂν Γλαυκίαν ἐπιγράφηται δι- ἴῖΠπεὲ Ρείτπε (65ρ6ε|, 1.6. [Π6 ἀβϑιιπηθα Πα ΠῚ 

δάσκαλον, ὡς αὐχοῦσιν αὐτοί, τὸν ἸΪέτπρονρ οἱ ἴΠ6 ἀαΠοΥ 

ἑρμηνέα: ὡσαύτως δὲ καὶ Οὐαλεντῖνον Θεο- 3 ΗΙΡΡ. νἱϊἱ- 27- 

δάδι ἀκηκοέναι φέρουσιν, γνώριμος δ᾽ οὗτος Ὁ ΕΠΡΡ: νἱ- 25. 



ἘΝΘΟΘΟΘΊΖΟΙΝΣ ΧΙ 

ν᾿ " - ἢ θὲ » σ ΙΝ δὲ ὃ ΄ φ » ,ὔ 

τὸ ἐνταῦθα ὀφθὲν οὐχ ὕστερον τοῦ ἄνω, οὐδὲ διεκέκοπτο ἣ ἄνωθεν μετέστη 
- ᾿ 2. Φ ἈΝ ΄ ΕἸ . Ν “- ᾿ Ϊἦ᾽ κ- ο»" Η͂ Ε 

δεῦρο... ἀλλ᾽ ἦν τὸ πάντη ὃν καὶ παρὰ τῷ πατρὶ κἀνταῦθα: δύναμις γὰρ ὴν 
-“- ’ὔ ἊΣ 

τοῦ πατρός (εχε. 7 ἠευά. ἡ 4). 
᾽ Ν ε , 3 4 Ν ’, Ν ΕΠ - 

ἀναστὰς ὃ κύριος εὐηγγελίσατο τοὺς δικαίους τοὺς ἐν τῇ κατα- 
΄ Ν ΄ 3 Ν Ν , 

παύσει καὶ μετέστησεν αὐτοὺς καὶ μετέθηκεν (ὃ τδ). 
ε “- ’ὔ σ -“ 

ὃ σταυρὸς τοῦ ἐν πληρώματι ὅρου σημεῖόν ἐστιν: χωρίζει γὰρ τοὺς ἀπί. 
»-“" 5» - -“ ΄ ν 

στους τῶν ἀπίστων, ὡς ἐκεῖνος τὸν κόσμον τοῦ πληρώματος (ᾧ 42). 
“ Ν φΦ. ἈΚ Ν, “ Φ ἀδύ Ν , “ ΕἾ δ ε κι. ἄρον μέ 
ὅτι μὲν οὖν αὐτὸς ἕτερος ἣν ᾧ ἀνείληφεν δῆλον ἐξ ὧν ὁμολογεῖ ᾿Εγὼ ἡ 

, ν» κ , “-“ Ν εν ἀπ τ ὦ ΄ - “ ε «- 
ζωγ.. καὶ ὅταν λέγῃ Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀποδοκιμασθῆναι, ὑβρισθῆναι, 

“ ε Ν “ “ 

σταυρωθῆναι, ὡς περὶ ἄλλου φαίνεται λέγων, δηλονότι τοῦ ἐμπαθοῦς" 
Ν ’ ε »“" ΄ -Ὁ ’ »“" ες »-“" - ἈΝ  , 3 Ν Ἂν 

Καὶ προάξω ὑμᾶς, λέγει, τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν εἰς τὴν Ταλιλαίαν: αὐτὸς γὰρ 
Ψ΄ Ν » “- ζ ΕῚ 

προάγει πάντα καὶ τὴν ἀφανῶς σωζομένην ψυχὴν ἀναστήσειν ἡνίσσετο 
Ν 5 ν φ -“ “ 

καὶ ἀποκαταστήσειν οὗ νῦν προάγει. ἀπέθανεν δὲ ἀποστάντος τοῦ 
’΄ ΕῚ Ε] 3 - 5 Ἀ ΓΑ͂Ν ὦ ἌΣ ,ὔ ᾿ ΄ ᾿ » 

καταβάντος ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τῷ ᾿Ιορδάνῃ πνεύματος... ἀναστείλας τὴν ἐπελ- 
“ » “ “- ΄ .: Ἁ 3 ’, Ν Ν ΄, Ν Ν 

θοῦσαν ἀκτῖνα τῆς δυνάμεως ὃ Σωτὴρ ἀπείλησε μὲν τὸν θάνατον τὸ δὲ 
Ν “ ᾽ Ν ΄, : ΄, Ν Ν Ν φ σ΄“ 

θνητὸν σῶμα ἀποβαλὼν πάθη ἀνέστησεν. τὰ ψυχικὰ μὲν οὖν οὕτως 
ΓΝ: τ). ; ΄ . 3 ε κ ν Η ἊΝ 
ἀνίσταται καὶ ἀνασώζεται... κάθηται μὲν οὖν ὁ ψυχικὸς Χριστὸς ἐν δεξιᾷ 

τοῦ δημιουργοῦ (δὲ ὅτ, 62). 

ΤῊΘ ἰαϑὲ οὔ ἴπε86 δχίγαοίβ Ἀρρθδῖβ ἴο σεργεβεηΐ ΝΥ ββδίθγῃ σγαῖῃου [Πδῃ 

Ἐδϑίθσῃ Ν᾽ ΑΙ ΠΕ ΠΙ Δ ΠΙ5ΠῚ ; ἃ ΠΊΘΙΊΒΕΙ οὗ ἴῃ6 Απδίο!ς βοῆοοὶ νου] μαννα 

ΒΡΟΚεη οὗ ἴΠ6 ἈἸβεη (δὲ ἃ5 “ρπαειπηδίϊο᾽ δηα ποΐ “ρβυοῆῃϊο. Βαϊ [Π6 

ῬΟΙπΐ 15 ποῖ ἱπηρογίαπί [ογ ΟἿ Ῥσθϑθηΐ ργροβα. ε 566 Ποῦ ἃ δ αϊβη- 

ἘΠΠΙΔ ἢ ὙΥΤΙΕΓ σου] τηακε {πε ἰδοῖ5 οὗ ἴῃς. (ῳοβρεὶ Πβίογυ [η6 νεῇιοὶς οὗ 

Οποβέο τοδοῃϊηρ ; ἀπ γα τππἀειβίαηα ἢν ἴπῈ Π)οσαίϊο ΔαῖΠοΥ οὗ ἴῃς 
Ῥρβίγίηβ (ο5Ρ6Ὲ]Ὶ νὰβ σοηΐθπί ἴο δοοαρί {Π6 σδποηϊοαὶ Παγαῖνα ἃ5 {Π6 

θα 515 οὗ ἢ15. ονῃ. Βαΐ ᾿εβιδβ {Π15, Ὲ Υβοορηϊβα ἴῃ {Ππε58ε Ν᾽ ΔΙθη τ ηΪΔη 

ΠΟΙ ΠΊΘηΐ5 ρΡΟΙΪΠΐβ οἵ οσοπίδοϊ ἢ ΟἿἿ ἱταρτηθηΐ ΜΠ ΠΘΓΘ {Π6 Ἰαςίογ γεν }5 

115 {{π6 σῃαγαοίθεσ. ὅγε οὔβεγνε ἰὴ οί {Π6 58π|6 αἰβεποίοη Ῥείη 

1Πη6 πη ρΆ551016 (τιϑβι απα ἴῃ6 ῬΆββ10]6 ; 1π θοΐῃ ἴπΠ6 Ῥοννεῖ ΠῸΠῚ ἀθονα 

Ιδανεβ {πε Τιοτὰ δἱ Η!15 ἄθαίῃ ; ἴῃ Ὀοΐἢ {Πθτε 15 4 Ἀϑϑασγθοίοη εβδβοίπμαϊθα 

ὈΥ ΔΠ Θχίθυηδὶ ἄρΈΠΟΥ δΔΠα ΔρΡρδύθηιν ποΐ δχίθπαϊηρ ἴο {Π6 παίμγαὶ 

Βοάγ. οί ἃραὶη δῖξ Ἅοπαγδαοίθυιβεα Ὁ ἴΠ6 ῬΡΥΟΠΊΪΠΘηο 6. νΠ]ΟΠ 15 ρίνεῃ 

ἴο {Π6 (τοβ5 δηά ἴο πε Ῥγεδοῆϊηρ ἴο {Π6 1)6Δ4, ΑἸ[Ποιρἢ ΠΘΙΓΠΕΥ οἵ {Π658 

Ῥδγ ΠΟΙ ]ΑΥ5 15 οσκεα οὐΐ ἴῃ τΠ6 ϑαπὴ6 ννᾶὺ Ὀγ {Π6 ἔννο ὑυϊῖοβ. Οἡ {Π8 

ὙΠΟ], ψνΠ116 {ΠπΠ6 ενιάθηοα ἀοα5 ποῖ 750} τι5 ἴῃ ταραγάϊηρ (Π6 Ῥείσηα 

ΥΤΙΓΕΥ ἃ5 ἃ Ν᾽ ΔΙΘ ΠΕ ΠΙΔη, ΠΕ’ 15 ΓΘΆΒΟΠ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ {πᾶΐὶ ἢς Πα5 [εἰΐ της 

Ἰηἤποπος οὗ {πε Ν᾽ ]επεηΐδη ϑΌΠΟΟΙ. 

4. Βοῖίῃ ΟἸεμηεπὶ οἵ ΑἸθχαπάσγια απα ΗἹρΡροϊγίιβ βρβαὰκ οὗ ἃ ρβαῦίν 

ΠΟ Ὀογα {Π6 πᾶπηε οἵ Ποςείδε, απα ψὴΟ δἵε αἰβι σι 5η6 4 ΠῸΠῚ τΠ6 

ΕΝ Ῥ. εἶ 



ΟΖ ΘΙ͂Ν: ΧῚΠ 

Ψ ΔΙΘ ΠΕ ἰδ η5. δηα οἴμεῦ (ποβίϊς βεοίβΒ. ἈΑσοοσαϊηρ ἴο ΟἸδηλθητ, {ΠῈ 

[ου που οὗ [15 Ῥαυῖν ννὰ5. {π|1|5 (βία πτι5, ΟΥΙΘΊ ΠΑ Π]Υ ἃ ΠΙΘΙΏΡΕΙ οὗ οπ6 

οἵ {πη6 Ψαϊθηι πα βοθοοϊβ. (ὐαβϑίδῃ 5ῃατθα “απ αη 5 ΕΠΟΥ  Ι5η, Δ ΠΩ ΠῚ5 

Ἰπίογοϑί ἴῃ ΠΟΘ 5 ΠῚ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο παν 66 ἰαύροὶν ἄτα το Π15 ΕἸ ΠΟΥ 6 

νίεννβ. ΗἰἸρρΡοϊνίιβ᾽ δἰθιῖοα ἴο {ΠπΠ6 Ἰαΐθυ Ἰ)οσδίαθ, Ῥυθϑα πη ὉΪν τΠ6 

5θ6οῖ ψῃοἢ (ὐαβϑίδη οΟΥἹρΙπαίθα ΟΥ̓ ΟΠ. ΠΘΑΙΥ 8]Π1664 ἴο 1ἴ, ἢ εἰαθογαΐθ 

Βυβίβ ῃ) οἵ βΠΟϑβιβ, γῇ] ΘΟΙΙΠ65. ἰθδίιγεθ ἈΡΡαυθτγ ἀδτινεα [ΤΌΤ 

ΒΕΥΘΙΆΙ ΘΔΥΠΘΙ συϑίβ 15, ἃ5 ἴΠο56 οἵ Βδϑ)Π1465, Ν᾽] θμτητ5, ἀηα [πΠ6 Νδαβ- 

56η65.. Πδη νγα σοπΊα ἴο ἴῃς (Πτβίοϊορυ οἵ ἴπεθε Τ)οσείδε, τ ρίον85 

ἴο ὈΕ ἃ ΟἸΓΙΟΙΙ5 ΒΥ ΠΟΓΘΓΒΠῚ ῬΓΘΒΘητηρ ΡΟΙΪηΐ5 οἵ οοπίδοϊ ἢ οὐ ΠοάοχΥ 

ΟἿ {πε οπε Παηᾷ, απηα ψι πλαην [οτιη5 οἵ (ἀποβίιο βρϑου]δίίοη. οἡ ἴΠ6 

οἴμευ. ὍΤΠηε ΠΙρῃοι Ναίαγε οἵ (Πτῖδὲ 15 [Π6 Οηἱὶγ Βεροίίζθῃ ὅοη, ΠΟ 

15 Ε414] 1Π 41] τεϑρεοίβ (σε πουδίοη Ἔχοαρίθα) ἴο {πῈ Τηρεπεγαῖθ. Πα 

Οηὶν Βεροίζεη οοηίταςί5. ΗΠ Π1561 ἀπ ἀθβοθπα 5. γοιρη {πΠ6 ΑΘοη5, {Π] 

αἱ Ἰεηρίῃ Ηδ επίειβ ἴῃ6 νου δηᾶ 15 θοσῃ οἵ Μαῖγυ. μὲ Ἰοοείϊς 

ὙΤΙΓΟΙ ΡΓΟσΘΘαΚ: 

ἐγεννήθη τὸ ἐξ αὐτῆς ὡς γέγραπται: γεννηθὲν δὲ ἐνεδύσατο αὐτὸ ἄνωθεν 

ἐλθών, καὶ πάντα ἐποίησεν οὕτως ὡς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις γέγραπται. 

ἐλούσατο εἰς τὸν Ιορδάνην: ἐλούσατο δὲ τύπον καὶ σφράγισμα λαβὼν ἐν 

τῷ ὕδατι τοῦ γεγεννημένου σώματος ἀπὸ τῆς παρθένου, ἵν᾿ ὅταν ὁ ἄρχων 

κατακρίνῃ τὸ ἴδιον πλάσμα θανάτῳ τῷ σταυρῷ, ψυχὴ ἐκείνη ἐν τῷ σώματι 

τραφεῖσα ἀπεκδυσαμένη τὸ σῶμα... μὴ εὑρεθῇ γυμνή, ἀλλ᾽ ἐνδύσηται τὸ 

ἐν τῷ ὕδατι ὅτε ἐβαπτίζετο ἀντὶ τῆς σαρκὸς ἐκείνης ἐκτετυπωμένον σῶμα Ἵ ἐ ίζετο τῆς σαρκὸς ἐκείνης μένον σῶμα. 

τπἰουίαπαίεϊν {πε Η]ρροϊγίθαη δοσοιηΐ ὈγθακΚ5 ΟΠ δὲ {Π15 ρΡοϊηΐ. [15 

ἱπηρουίδηοα [ΟΥ ΟἿ ΘΠΠ]ΕΠΓΥ [165 1π {Π6 νυ η6585 ΜΉΙΟΝ 1 ῬΘαΥβ ἴοὸ [Π6 

οχϊβίθηοθ οὗ ἃ ρδιΐγ 1ἢ {Π6 βϑεοοπα ΠΑ] οἵ {πΠ6 βεοοπμα οθηΐαγυ ([ΟΥ {ΠῈ 

ΒΥΠΟΥΘ βίο. ΒΡΙΓΙ 1 ἀρ αγθὰ σαηποΐ πᾶνε ῬΘΘη Θ841|167) ΠΟ ΟΔ]]δα 

{Πϑιηβεῖνεβ Ποσείδα θαΐ δοςερίεα [Π6 ο5ρεὶ παιτγαίϊνο, ἀπ νη ο58 δόκησις 

νᾶ5 ΔΡΡδγθητν ΠἸΠ] 64 ἴο ἃ Ὀε]1οΓ ἴῃ ἃ Ρηειπηδίς ΒΟάγ, [Π6 ᾿ΠΊΡΓΘ55. ΟΥ̓ 

ςοιηίογρατί οὗ ἴῃς Βοαγ Ὀοτη οἵ 1ῃς ΝΊτρΙη, ΠΟ ννὰ5 δοαιητοα Ὀγ {ΠῈ 
Τιοτά αἱ {πε Βαρι5η1, ΔΠ6 τϑιηδ "64 ἃ5 ἴπ6 οἱοίῃϊηρ οἵ ΗΙ5 5011] αδἰζεγ {Π6 

Οτποιῆχιοη. ὙΠΕΓΕ 15 ΠῸ δνιάεξηος ἰπαΐ {Π15 ΡῬΥΓΟΌΪΑΓ [ΠΘΟΥΥ νγ85 

1 ΟἸθπι. ΑἸοχ. 111. 153. τοιούτοις ἐπιχειρεῖ ἡμῖν μηδὲ τὰ τούτων δόγματα σιωπᾷν... 
" καὶ ὁ τῆς δοκήσεως ἐξάρχων ᾿Ιούλιος Κασ- καὶ τοὺς τῷ δοκεῖν ἀσφάλειαν λόγων κε- 

σιανός. κτῆσθαι ἐλέγξομεν, οἵγε ἑαυτοὺς Δοκητὰς 

5 ἬΙΡΡ. ν". τὸ 544. ΗἸΡροϊγίιβ ρίαγϑβ 

411 τουπα {Π6 πάᾶτηθ6, θαξ 566 Π15 ποΐ ἰο Ρεῖ- 

σεῖνε 115 ἴγπὸ βἰσηϊβοαησα: νὴ], 8. ἐπεὶ οἱ 

πολλοὶ τῇ τοῦ κυρίου συνβουλίᾳ μὴ χρώ- 

μενοι τὴν δοκὸν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ἔχοντες 

ὁρᾷν ἐπαγγέλλονται τυφλώττοντες, δοκεῖ 

ἀπεκάλεσαν, δογματίζοντες ταῦτα (εἴ. 

2ὁ. τι τὸ δοκεῖν εἷναί τινας...τὰ δόξαντα). 

Η 5 βἰαίθηχθηΐ {Ππαΐ {Π6 παπὴθ Ργοσθθαθα 

ἔγομι {Π6 ρῬαυίν [561 15 οὗ ἃ ρίβοβ ν τη [Π6 

ἘΧΡΙ ἀπαίίοη οὗ 115 Ἰηθαηϊηρ. 



ΤΜΙΤΚΟΡ ΟΤΊΤΟΝ. ΧΙΠΙ 

ΡΓαβοθηξ ἴο ἐπε πηϊπα οὗ {π6 Ῥείγίπα νυτϊξου, δι: 11 15 ποῖ ἱποοπβίβίθηϊ Μ ἢ 

5 5ἴοιυ; ΠΟΙ ἄοεβ ἴπεῖθ ἄρρθαῦ ἴο 6 δὴν ΠηρτοΑὈΠΠΠΥ ἴῃ ἴΠς 580- 

Ροβίτιοη {παὶ τῃ6 Ἐπογαια βθοὶ ἐου πη 64 ἴῃ ΒΕργρί ὈΥ {118 ((ἀββίδηι5, 

ἴῃς Ποοείαο οἵ ΗἱἹρροϊγίιι5, απ ἴῃς Ποορίαβ οἵ ϑθγαρίομ νγεῦα οἱ βεὶν 

4]Π164 το ες οἵποὺ [ἢ ποῖ [ἀθη το }}ν [ἢ 6 5δ1η6. 

τ 

ΤΗΘ οἴγ]ε οὔ τῃ6 Ῥειτίπθ ἤταρτηθπὶ Πᾶ5. ροϊηί5. οἵ οοπίδοι ψ ἢ 

[Π6 οαποηΐοαὶ (ᾳΟβρεῖβ, δϑρϑοῖα ἢν ψ ἢ 81 Τακα πᾶ 51 Τῇ ; γεῖ οἢ 

[6 ψΠο]Ὲ ἴτ αἰειβ πιαίθυια!ν. Ηΐδφῖθ ἂδηὰ {πεῖθ ἴΠ6 ΤΟΥ 1565 

ἃ Ῥῆταβε οἵ Ατατηδὶς οὐἱρίη βιο ἢ 85 μία τῶν ἀζύμων, ἀνὰ δύο δύο. 

Μοτῖα πεαμθηιν πα πιδηϊξοδία ἃ [θη ἄθπου τὸ 5 ϑεπτ6 Ο]α 5510 8] ῸΥ 

Ηε]]επἰϑίϊς ἔοσπιβ. ΤΉϊ5 ΠῈ ντίεβ καθαρεύω ἴοΥ ἀθώός εἰμι ἀπό, Δηά 

ἘΠΊΡΙΟΥ5 {π6 ορίαἰϊνε ἴεν ὅπως. [Ι͂ῃ Πϊ5 ομοῖοα οἵ ννογἦβ ἢθ Ἀρρθαῦβ ἴο 

Ρε ρσυϊάεα ὈΥ 5110} νυ εβ ἃ5. ΡΙ πἴατοῃ, ῬοΙν ΐα5, ΠΙοηγϑίιβ. οὐ Ηδ]1- 

ΘΔΥΠΆΒΒΙ5; ΜῈ Πᾶνα ὄψεις ἴοΥ ὀφθαλμοί, ἀγωνιᾷν ἴοτ φοβεῖσθαι [οἸ]]οννοα 

ὈΥ μή, ἀπ {πεῸὶ᾿ ρῇγαβεβ φλέγεσθαι ὑπὸ ὀργῆς, τετρῶσθαι κατὰ διάνοιαν. 

Τὴ σουηπηοη ΜΙ τΠ 6 Δαῖποῦ οὗ ἴῃς οί, γΠοβ6 νους βθθιὴβ ἴο Ὀ6 οἴβῃ ἴῃ 

νίδθνν, Ρεΐεὺ τι5688 μαθήτρια ἀπ χειραγωγεῖν ; ψ]Γῃ ΘΓ Δοἢιι5, (ῃ 6 ΡΟΥΠΔΡ5 

Πογείϊοαὶ γα πϑαΐου οἵ {πῸ ΟἹα Ταβίαπιθηί, Π6 5Παγα5 {Π6 ΝΈΓΥ ΤᾶγΘ ΜνΟΓα5 

ὑπορθοῦν ἀπ συνσκέπτεσθαι. Ἠδξ 5Π6ν»)78 ἃ Ῥδγε ΠΥ ΓῸΓ τΠΈ 5118] ὉγΟΥᾺΒ : 
ἴου σταυρίσκειν ἀπ σκελοκοπεῖν 6 15 45 γαῖ ΟἿΤΟ ΟἾΪΥ ΔυΓΠΟΥΙ͂Υ ; ὑπακοή 

ἴῃ ἴΠπ6 56η86 οὗ ἃ “στεβροηβε᾽ 4οϑθβ ποῖ 5661ὴ ἴο οσοιγ 6ἰβθνηθγα ὈΘίογα 

[η6 Ἰαϑί γεαῖβ οἵ {Π6 {π|γὰ σδηΐζαγν, Δ Πουρἢ ὑπακούειν “ἴο ΤΕΒρΡΟΠά᾽ 

ἰ5 ἰουπα ἴῃ ΟἾΠΕΙ ΔΡΟΟΥΥΡΠΑΙ ὑυ ηρ5 οἵ [πε βϑεοοηᾶ; λαχμός [5 

ἴῃ [561 ἃ τατθ ψοτά, δπα ἴπ [Π6 ρῆταβε λαχμὸν βάλλειν 566Π15. ἴ0 Ὀ6 

Πτθα ἴο ἴνγο οΟΥ ἴἢτϑε ΟΠ γϑιίαη νεῖ. Α οΠαγδοίθυιϑίῖο Πα ΌΙ οὗ 

αἰῆχίηρ δῃ δἰπλοϑί οἵΐοβε ἐκεῖνος (οἱ κακοῦργοι ἐκεῖνοι, ὁ λίθος ἐκεῖνος, οἱ 

στρατιῶται ἐκεῖνοι) ΔΡΡΘΑΓ5 αἰἶβδοὸ ἴῃ ἴῃς6 Ρείγπθ ΑΡοοδίυρ56, ἀπ ἴπ οἴ οΥ 

ΔΡΟΟΙΎΡΠΑΙ ΠΠογαΐαγθ. Βα (ἢ τηοϑί ἄθοῖβινα ἱπαϊοαίίοη οἵ ἴῃς τὸ- 

Ἰατίνεὶν Ἰαΐα σοπιροϑιτοη οἵ οἷ ἔγαρτηθηΐ ἰ5 ἴοὸ Ὀ6 [ουπα ἴῃ 115 ι1ι588 οὗ ἡ 

κυριακή. [πῃ {πῸὶ ΑΡορδΪυγρβα οἵ 81 Τομη να αἰγεδγ Πᾶνα ἡ κυριακὴ 

ἡμέρα; ἴῃ6 2 άαεῖε [οΙ]ονν5. ἢ κυριακὴ Κυρίου; Ἰρηδίϊι5. 5Ρ6 8 Κ5. οὗ 

ἴΠο86 ψῆὴο [ἷἵνε κατὰ κυριακήν; Με]ϊῖο, Βίδῃορ οἵ ϑαγάϊβ, δῦοιΐ {Π6 

τη 416 οἵ [6 βεοοπα οθπίισν ντοῖς ἃ ἰγεδίϊβα περὶ κυριακῆς. ΠΘ ΠΑΠῚΘ 

γγὰ5 Πδγείοσα [Ἀ Ή1Π18 7 διηοηρϑί Βαβίθγη σδεῖ-βρεακίηρ (ΟΠ τιβίϊα 5. ΠΓῸΠῚ 

(η6 επᾶ οἵ [ἢε ἢἤτθὶ οδπίασυ. Βαϊ Ῥείθυ ποῖ ΟἿΪΚ {1565 1 ἔγθεϊγ, θὰΐ 

5Ε6Π15 ἴο θ6 πποοηβοίοιιβ {Παΐ Π6 ἴ5 σα ΠΥ οὗ δῇ Δηδο το ΐϑῖη ΠΘη ἤα 
᾿πηροτίβ {Π15 Ἐχοϊβίνεῖν (τι ϑιϊδη ἴθγπὶ ἱπίο [Π6 (ἀοβρεὶ Ὠϊβίουυ. Ἡ 



ΧΙν ΖΧΤΚΟΡ ΟΟΊΤΖΟΝ. 

κυριακή [5 50 ΠΟΠΊρΡ] ἴον σα ρρ]απίθα ἡ μία τῶν σαββάτων, {Πα 1ἰ 15 ὑνῖοςα 

564 ἰο ἀἄδθϑοῦθο {πῸ ἢτοὶ Ἐλαδίευ Τὰν ἴῃ ἃ ἀοσιπιθπΐ ΠΟ τι5118}}ν 

ΠΑ ΠΟ ο 5. ῬΥΘΟΙΒΙΟῚ 1Π 500 ἢ πηδίίθ 5. 

Α πποτὸ νἱϊα] αἰ ποίίοι θείννθθη {Π6 ΠΠ οσαγν σΠαγαοίογ οὐ [Π6 ῬΘΙΓΠ6 

[ταρτηθηΐ πα {παΐ οὗ {π6 σα πο ΐοα] (050 615 1165 1η {Π6 αϑϑυπηρίίοη οἵ [ἢ 6 

Βτβὲ ρϑύβοῃ ὈῪ {Π6 νυ τεῦ οὗ {ΠῸ6 ἔουπιθσ. Πα ἀδβϑίρη οἵ {π6 ϑυπορίο 

(ΟΒρ615. βχοϊ θα Ρθύβοηδ] Πδιγαῖνα ; Ὀπΐ [Ὁ 15. ΘΠ] ΠΔΠΥ [ογεῖρη το {Π6 

Ἐουτ Ο5Ρ 61, ανθη ΠΘΓα τοίθγθηοα 15 τηδ 46 τὸ {Π6 δνδηρα] δ 85. Δἢ 

ΘΥΘ- [Π6 55 (ΧΙχ. 35, ΧΧ. 20, 31). ὙΠα τηϑποα οἵ ρυζίηρ [Π6 (ο5ρε]- 

Ἠϊβίογυ ἰπΐο {πΠ6 τηοιτἢ οὗὁ δὲ ΑΡοβί]α Ῥθοηρβ ἴοὸ ἃ ἴγρε οἵ {Πϑγαίιγο 

Ἰαΐθυ {πη {ΠῸ σα ποπίοαὶ (ο5ρ 615. ΖαΠη τοιηδυκϑ {παΐ της ἤγβί 5ρθοΙ 6 ἢ 

οἵ {πὸ κιπα μιιπουῖο Κποννη 15 ἴοὸ 6 οαπα 1ῃ {Π6 (το ε ογ ἐλε Ζτωεέσο͵, 

δῇ ἘΒίοηϊῖς αῤοςγγῥλολ νυ 10} τγὰθ οἰγου]αῖθ ἴῃ ῬΑΙοϑίηθ. ΡτΟΌΔΌΙΥ 

ἀροιΐ ΑΡ. 1γο. ΤΠηῈ Τ᾿ ϊασεαϊία αὐτιὰ της Ολι» ἼἼιἼογι5 ΓΌΓΠ]50. Ἰαίου 

ΕΧΔΠΊΡ[65. 

δι 

γε ΤηΔΥ ΠΟᾺ ΔΡΡτΤΌΔΟἢ {ΠῸ6 πιθϑίίοη οἵ Ἰοοα] γ ἀηα ἄαίθ.  ΠοΓα 

Δ Πα] ΠΕ η νγὰβ {Π6 (ο8ρε] οἵ Ῥείεσ νυτίθη ἢ 

τ. ΑἸἹΙ τῆς ενιάδηςς ροϊηΐβ ἴο ΝΥ ββδίεσῃ ϑυυῖα 5 {[Π6 ρΙδοβ οἵ οὐἹρίῃ. 

ΤΠῈ (ἀο5ρ6] ννὰβ τεδα δἱ ἈΠοβιιβ τη {πΠ6 {{π|6 οἵ ϑεαρίοη. [Π [ῃ8 

ποχί σθηΓΙΥ ἴὉ τγὰ5 ἰπΠ {πῸὸ Παηαβ οἵ {Π6 δυΐποῦ οἵ {Π6 7) 2αφεαζία, ἀπα 

οἵ Οἤρθη ἀπτηρ ΠῚ τοϑιάθηοθ ἴῃ Ῥα]θβϑίηθ. [5 ΠΔΠη6 ΔΠ6] σΘΠΟΓα] 

ΠΠατδοίθ γΕΥῈ [ἈΤΉΠΠΔΥ ἴο ΕΒΕ 5 οἵ (αθβαῦθα ; ΟΥ̓] οὐ [ΘΓπ158]6 ΠῚ 

Πδά 5ἰπαϊθα 115 σοπίθηϊβ ; ΤΠπεοάοτγοί οἵ Ογγγηιβ. Κπον οὗ 115. δχιβίεποα. 

Νο Ῥνεβίθετῃ νυ τοὺ 5Πηενν5 Δηγ ἱπάοροπάθης Κπον]θᾶρσε οἵ {π6Ὸ Ῥβίγηθ 

(ο5ρ6], τη]6585 ἴὰ θὲ Τετοπηθ, γῆο κὸ ΟΥρθη Πἰνεὰ [ῸΥ γϑαῖβ ἴῃ 

Ῥαϊοβίίπθ. ὍΤΠεῈ ἀϊβοονεῖν οἵ ἃ Ππαρηχθηΐ οἵ ἴπΠ6 (ο5ρΡ6] ἴῃ {Π6 σύανε 

οἵ δὴ Ερυριίδῃ ᾿πῸηΚ ῥύοόνοβ ΠοίΠΙΠΡ ἃ5 ἴο ἃ οἰτοι]δίίοπη οἵ ἴπΠ6 (5Ρ6} 

ἴπ Βρυρί. Τὴδ ν ΟῚ νγὰ8. 1Π ΡΟΒβΘβϑιοη οἵ ἃ ἴεν ἰδβανεβ οἡἱυ, αηὰ {Π6 

Ιθανθβ Οὐ {π6 σΟΡΥ Πομπὶ ΜΝ ΏΙΟΠ πον νοῦ ἀοίδοπμθα την πᾶνε Ὀθθη 

Ῥτοιρῃς ἴο τπΠ6 ὙΠΕΡαΙα ὈΥ 506 δχ]]8 ἔτοπ ὅγτῖα. Τὰ 1} Ὀ6 τε- 

ΠῚ θΘΓΘ ν ἢ Ἰπτοτεδὲ {πᾶὶ ἴῃ Π5 ἰαϑὲ απ θυηρθ Ναβίουιαβ. ρα 

τήοτα [Π Δ ΟἿ6 γἱϑιῖ το ῬδηΟρΡοΟΪ "5 ". 

2. ὙΠ (ο5ρεὶ οἵ Ῥείθσ νγὰβ ἴῃ ιι88 ἃθοιιΐ {πΠ6Ὸ γξαῦ το, Δηά, 

Δοσοταϊηρ; ἴο ϑεγαρίοῃ, ᾿ὰ νγὰ5 1Π6 νοῦς οὗ αἱ ἰδαϑὲ ἃ βϑπθγαί!Ο. ΘΑΓ]]ΘΓ. 

ὙΠῸ5 {Π6 Ζεγηηζγτ5 ααΪ ζηδ7ι γα Ὺ 6 ἤχεά δ Α.Ὁ. 170. Πα οἵποὺ ΠΠπη1 

5. ποτα ΑἸ ΠΠ σα]: το ἀδίθτμηῖηθ. Υοι 1{ τΠ6 ονιάθηοα δἰγθδαυν ρῥτοαποβᾷ 15 

1 ας 2: δὲ ἘΕΥ7,725. Ὁ: Τῇ ; ὉΪ ΠΕ ΩΣ 5. Βιναρῖ ΘΟΠΟΙ, ἴ᾿ ἢ: 

ρὲ 7. ΚΌΜΟΜ, 11: 2. Ὁ. 725- 



ΟΡ ΌΕΟΕΙΩΖΘΙΙ: Χ]ν 

{πυβονογίῃυ, ᾿Ε σα Π Θοάτ ον 6 τα8ἢ ἴο 58} {παΐ [ῃ6 (ἀο5Ρ6], 50 [ὩΓ 85 1 

ΤΥ θὲ Ἰπᾶσεα Ὀν ἴΠ6 ἔταρτηθηΐ ΠΟ βυγνῖνθβ, νγὰ5. ποῖ υυϊ 6 πὶ ὈΕΙΟΓα 

τη6 τα] οἵ {πῸ βεοοηα σδηΐιτν. ὙΠῸ ΑΚΠτηΐμη ἔγαρτηθηΐ ΡΥΘΒῈΡ- 

Ροβ65 ἃ Κπον]βᾶρσε ἀπά 158 οἵ ἴπΠ6 Ἐουγ ΘΟ5ρΡΕ15, ἃπά οἵ ἃ ἰεχί οἵ [ῃ8 

(οβρεῖς νη ΐοῖ 15 αἰγεδαν πηαυκοα Ὀγ ἃ ομαγδοίθγίβεϊς. ἱπιθυρο δι !οη". [15 

ΔΟΪΠΟΥ 566 μ5 ἴοὸ πᾶνε Πδα δοοθββ ἴο ἃ ΗΔΥΠΊΟΠΥ ΠΕΔΙΪν ἀκίη ἴο Ταίδ π᾿ 5 

ῬΙαΐεϑθασοη. [1 πὲ ἰ5 ποῖ δοίμα!ν ᾿ηαεθθίεα το Τπ5{1π, ΠῈ 15. νεῖβα 

ἴῃ {π᾿ δροϊορεῖῖς 88. οἵ σεγίαϊη ραβϑαᾶρεβ οἵ {π6 ΟἹὰ Ταβίαπιθηΐ 

ΜΉΘ νὰ ρταναϊθηΐ αηοηρ Πἰατασν (Πγβ[ ΙΔ 5. ΠΓῸΠῚ [{|5{1Π᾿5. {Π26. 

ΑΡονϑ δ]1, μὶ5 ἀοοιγπαὶ ΠῚ [165 τὸ ἴΠοβεὲ οὗ [Π6 ββεοοπά Πδ]ῇ οἵ [Π68 

ΞΕ ΟΠ σεπίστγυ. Ηἰ5 Ποσρίϑηη 15 ποῖ οὗ {πε {06 ννΏ]Οἢ νγὰβ5 [Δ ΠΉ1]Π1ΔΓ το 

Τρπαίϊαβ ; Π15 ΟΠποβίϊο θη) σοππαοῖβ 1[561Γ ψΠΠ [Π6 500 00]5 οὗ Ν᾽ ΔΙΕΠΕΙΠ115 
ΔΩ Τυ]}15 (αϑβίδηιϊβ ; 15. ἀπι- [παῖς ΒΡ ΓΙ 15. ϑγουίῃγ οἵ Μάδζγοῖοη ; ἢ]5 

ΔΡορσαϊνρίῖς ἴομθ ἢπα5 115 πϑαγαϑί ρᾶτγα}]6]5 ἴπ {Π6 ΠΠθγαΐαγα ὑν ΠΟ ἢ Ρα5565 

ὉΠΑ͂ΘΥΓ [Π6 πάπα οὗ Γεπποῖ5 ΟΠδτηι5. ὙΠῈ σΟΠαΙΠΟΠ5 ἀγα {Πο58 οὗ {Π6 

ασ8 ΜΏΙΟἢ [ΟΠ] ον Τι5ιη, ἀπ ποΐ οὗ ἴπαΐ ψῃΙοἢ ρῥγθοθάθα Πῖμη. δε 

504}} ποῖ ρεγῆδαρβ Ὀ6 ψι46 οἵ (ῃ6 πιατκ ᾿Γ νὰ ρίας ἴΠ6 σοπηροϑβιιοη οὗ 

ἴπ6 Ῥείτπα (ο5ρ6] τηϊάνναυ θεία {Π6 Π]π|115 Δἰγαδαν ἱπαϊοαίαά, 1.6. 

ΔΌοιυξ Α.Ὁ. τός ; με σδηποῖ, σοηββίθ ΠΕ]ν ΜΠ ΟΥἿ ταδάϊηρ οὗ {Π6 [δοῖ5, 

Ῥίαςεδ 1 θείοτε Α.Ὁ. 150. 

ΕΠ: 

Οπ Πῖβ Ἰουῦσηθυ ἀρ ἴπ6 ΝΊ]6, θεῦνεθη Αϑϑίουῖ ἂπᾶ Αθὰ ΟἸγρθῃ, [ΠῈ 

ἘΓΑΨΘΙΙΘΙ Ῥά5565 οὐ {Π6 Εδϑί ὕὈδηΚ, αἱ ἃ {Πππι|6 ἀἸβίδποα ἔγτογη ἴΠ6 βίγε Πη, 

16 ἰαῦρα τηδκεί ἴοῃ οἵ ΑΚημηΐπι. [{ τηᾶτκβ [Π6 56 οἵ οὴηβ οἵ [Π6 

οἰάδϑε οἰξεβ οἵ τῆς ΤΠηεθαϊα, της ΟΠ απ οἵ Ἡετοάοίαβ (11. 91), [Π6 

Ῥαποροὶῖβ οἵ ϑίταθο (χν. Ρ. 812). Οποε [Πδ βίτοηρῃο]ά οἵ [Π6 νγουβῃϊρ 
οἵ ΚΠεπι, ᾿ἀεπεβεά νι τη6 ατεεκ Ῥαη, ῬΑΠΟΡΟΙ 5 θΘοαπια ἴῃ ΟΠ βίη 

Εἰτηθ5 ἃ οσεπίτγε οἵ τηοηδϑίϊο 16. Απἢ δχίθηβινα (ΓΙ βία ἢ ΠΘΟΓΙΟΡΟΪΙ5, 

θεραπ ἴῃ τπ6 ΒΓ σεπίασυ, Ὀθδγ5. ψ]ΓΠ655 ἴο {Π6 Θοο] Θβ βίο] ᾿ἸπΠροτίδησα 

οὗ {Π6 ρἷδεβ ἴῃ ἄδγβ Ὀεΐοτε ἴῃ6. Ατὰῦ ἰηναβίοη, ἀπα ΑΚΠτηπι 15 βαϊὰ τὸ 

σοπίαϊη αἵ ἴπῸὸὶ ργεβθηΐ {{π|6 ἃ τοὶ αιίνεὶν ἰασρα ργοροσγίίοη οἵ (γι βιϊδη 

᾿πΠΠ Δ ΙΔ Πί8. 
Θυτηρ {Π6 ψΙπίογ οἵ 1886---7 [Π6 ΤΕβθατοῆθ5 οὐ [ἴῃ6 ΕὙΘΠΟΝ 

Ατομδθοϊορίοαὶ ΜΊββίοη τη Ερυρι 164 ἴο {Π6 ἀἸβοονεγν ἴῃ ΟΠ6 οὗ [Π6 στανεβ 

οἵ (ῃτιϑίίδη ῬϑηΟΡΟΙΙ5 οὗ ἃ 5Ππ1|4}} ὈΟΟΚ Πηθαβαγηρ 6 ἰηοΠ65 Ὀγν 43, δπά 

σοπίαϊπἰηρ 33 ἰεᾶνεβ οὐ ραυοῃτηθηΐ, βϑε!ςοΠ6 4 ἰοραίπεῦ ἱπίο οονεῖβ οὗ 

Ραϑβίθβθοδγά τουρη]Υ σαβθα 1π ᾿εαῖμευ. ὍΤὴς ῬΟΟΚ νὰ5 ἔοι πα ἴο σοπίδ!η 

1. Τῇαδΐ [Π6 ἱπίεγροϊαίϊίοη ἴῃ [κε χχὶ. οπαηρσίησ ἴΠ6 σοππαχίοη αἰϊευ Πΐβ υ588] 

48 οτἱρίπαϊεα τι Ῥείευ ἰ5 ρυοθα 0] 6. ΤηδηποΥ οἵ ἀθαὶϊηρ ἢ δνδηρο]οδὶ 

Ῥείεσ ρεῖβ 1ξ ἱπῖο [πε τπουῖῃ οὗ [Π6 οἰ άθῖβ, πηαΐϑσϊα]ϑβ. 



ΧΙνῚ ἌΠΟ ΟΝ 

[ταρτηθηῖβ οὗ {πῸ Ἰοβὲ Ρϑίγιπς οϑρεὶ πα ΑΡόοσαῖνΌ56, απα οἵ [η6 ατϑοῖκ 

νεΊβΙοη οὗ {π6 Βοοῖς οἵ ποῦ ; οὐ {πὲ ᾿ηϑ146 οἵ {Π6 ΠιτίΠΟῚ ΘΟΥΘΥ ννὰ8 

Ραϑίβθα ἃ ϑἰηρὶ8 ἰβεαῦ οἵ πε ὅτεεὶς Αοῖβ οἵ 851 Τ70]|40. ΤηῈ Ῥείπα 

ΜΎΠΠΠΡ5. ΟΟΟΌΡΥ {ΠπῸ ἤγθὲ πἰηῈ Ἰθαναθ. ὙΠῸ χέοίο οἵ [Π6 ἤγϑι ἰθαῦ θα 5 

ἃ Ο(ὐὈρίς οὐοβ5 βϑιρροιίοα Ὀγ Α δῃά ) ; [ῃ8 [ταρηιθηΐ οἵ ἴῃ86 (ἀο5Ρ6} 

ῬΕρΙη5. ὈΠΩ͂ΘΙ ἃ 5ΠΊ4|16Γ ΟΥΌΒ5. ΟἹ {Π6 ΘΘοοΠα ΡῬᾶρθ, Ἐπ ]ηρ ΟΠ [0]. πὦ, 

γΠΘΓα [5 ΘΟΠΟ] 5 ΟΠ. 15 Πα Κα Ὀγ ΓΠ͵ΓΘΘ ΟΥΟ5565 ΓΟ ΒΕ ΠΠρ' ΟἹ 8 ἢ ΟΥ̓ΠΔΠΊΘηΐΑ] 

θαπά. ΑὈΙαηὶς ᾿ἰθαῦ [Ο]]ονν5. {π6 (ἀο5Ρ61, νυ ῃϊο ἢ 15 βϑιισοθο θα ὃν {ΠπῸ 

[ταρτηθηΐ οὗ [6 ΑΡόοσαῖγρβθ. ὍΤῇα Ἰαΐίου Πα5. δἰ ΠῈγ ῬΘθη δες Π 66 ᾿πίο 

τῃ6 νοϊιπηθ πρϑι46 ἄονη, ΟΥ {πε φϑίπουησ Πὰ5 ὈΘΘη ἰπτηθα Ὀγ {Ππ6 

ὙΤΙΓΟΥ ; [η6 ἔν [ταρηηθηΐβ 816 1Π [Π6 βθ8Πη6 Παηα δηα σεῦ ΡῬγΟθΔΌΪΥ 

ντιτ6 πὶ ἀθοι {Ππ6 βαπη6 {η6. 1Π6 ψΥΠΠρ ν}1}} 6 ἀΘβου! θ6 4 Ργεβθηῖίν ; 

ΤηΘΑηνν Π116 1 τηᾶν ΡῈ Το] ΙΚοα [Πδι 1 σα θὲ ἀἸβΕηρτ 564 αἱ ἃ βἤαποθ 

τοπῦ {Π6 Πα 5 1ῃ ΠΟ ἢ ΠΠΟΟἢ δηα {Π6 ΠτΓαρτηθηΐ οἵ {πΠ6 Αοῖβ παν θΈ θη 

νυ. ὍΤΠῸ τοϑί οἵ {Π6 θΟΟΪΚ 15 ἴπ ὉΠΟΙΔ] οΠαγασίθυα ϑν ΠΟ ἀΡΡΘαΥ ἴο 

θὲ τπο88 οἵ {Π6 βανεῆΐῃ ΟΥ δἰσῃςη σοηίαγυ ; {πΠ6 Ῥείσπ6 ἱγαρηηθηΐθ ΔΙῸ 

ΓΙ ΓΓΘΠ 1ἢ ἃ ΟὈΓΒΙνῈ ΒΟ ρΐ ΟἵὁἨ ἃ ΡΘΟΙΠΔΓ ἴγ06, ΡΓΟΡΔΌΙΥ θε]οπρίηρ ἴο {Π6 

5816. ΡῬΟΙΙΟΩ. Τί 15 ψογῖῃν οἵ ποίϊοθ {πᾶΐ 116 Θδοῇ οἵ {πε Ῥεβίτης 

{ταρτηθηᾷ5 15 ΓΟ] οννοα Ὀγ ἃ Ὀ]ΔΉΪΚ, 45 1Γ 1Π6 ΨΥ ΠΟΥ Πα βιορρεα Ῥδοδιιβα 

ΠΕ Παᾷᾶ τϑδοῃεά {Π6 επα οἵ Π15 σορύ, ἴπῈγῈ 15 Π0 5110} ὈΙαηῖκ θεῦνεεη {Π6 

{ταρτηθηΐβ. οἵ ἴπη6 ΕΠΟΟΝ ΟΥ̓ αἱ ἴπῈὸ ἐπα οἵ ἴῃ6 (οάθχ. [ἰ νου ]α 5661 

αἃ5 1{τὴ86 ντ τεῦ οὗ ἴπ6 Ῥείσιηα τηδίζου Πανηρ 1 ἢ]5 ΡΟΘΘΘβ5Ί00. 5016 

Ιεανεβ οἵ ΕπΟΟἢ νῃ]Οἢ γαῖα ΠΘαΙγ οἵ {ἢ 5816 51ΖῈ ἢ Π15 “Ρείοσ, 

Ῥοιπα [ῃς ψνΠο]Ὲ τορείμοσ. Αἴ {πα ἄθαίῃ οἵ ἴΠ6 νυυογ (οὐ οἵ 1ῃ6 ἰαβί 

ΟΥ̓ΠΕΙ οὗ [π6 ὕοοῖ, 1 1 [611] ᾿πῖο οἴπογ Πα η 4415) {πὸ ρτθοίοιιβ. σο]]θοιοη 

γγα5. Ὀυτθα 1 ἢ. ΕΎΟΠῚ ἐπ Ροϑιοη οἵ ἴΠπῸ στᾶνθ, Μ. Βοιυτχιδηΐ 

1πΐδυα {Ππαΐ τπ6 ῬατΙα] τοοῖς ρΙασα ποῖ Ῥείογε {πῸ θεριπηϊηρ οἵ {πΠῸ εἰσίῃ 

ΘΘΠΓΠΤΥ, ΠΟΙ ἀἰτου {Ππ6 Θηα οἵ {Π6 ᾿νε! ΠΠ. 

ΓΠΘ Ρἰδθορταρῃ]ο4] ἔδαΐιγθοβ ὑγῃ]ο ἢ ΙΒ. ΠΡ 15} [πΠ6 ῬΘίΓη 6 ἔγαρ θη 5 

8416. ΜῈ] ἀεῆηεα. ὍΤΠη6 νυ ηρ 15 Ππαΐ οἵ ἃ τὰ ρα ν ΘΓ ΠΟ 566 ΠῚ5 

ἘΠ 1]Π1Πρ᾽ το ΠῚ 15 Παπα ἴτομ ἴΠ6 Ραγοῃπηθηί. γε ποίϊςε αἱ {1πΠ165 {Π6 

ΟΠδγδοϊθυιβίις “Πρ οἵἩἨ 1Π6 Ἰοίίουβ γ᾽ ΠΟ ΠλΑγΚ5. ἴΠ6 ῬΑΡυτ5. συΓβῖνο. 

Μδην οἵ {πῸ Ἰείίεῖβ ργθβεῖνε {Π6 ΠΠ0 18] ΤΟΥ, 6.5. Γ, δ, Ἢ, Δι, Ν, Ρ, 6, Υ- 

Βαϊ {Π6 νυυϊτευ 5 Ῥυδοῖίοθ 15 ποῖ ὉΠΠΌΤ; {Ππ|5 ἃ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΥ ἈΡΡΘΔΙΒ 

Αἰπηοϑί ἴῃ [ἢ ἰότη οἵ 4, Δη Η Ῥθοουηθ5 ἢ. 115 οἴη Ἱπογαϊπαΐθὶυ Ἰοηρ, 

κ ἴαϊκθ5 [Π6 5Ππδρε οἵ Κὶ, ὁ 15 ἰαυρε δη4 5: Πρ ]Δτ]Ὺ Γουπη θα. Π6 ὙΠ ΠΡ 15 

ΕἸΓΠΘΙΓ ΠΘΑΥΥ ΡΟΓΡΘΠ ΙΟ ΔΙ ΟΥ ἸΠΟ]1Π65 5Π|Ρ ΠΥ το {Π6 Ἰος. ϑοιηδ οἵ {Π8 

ΡΘΟΙΠΙΔΤ 65. ἰὴ ἀθίδ!]! ΟσοιιΓ 4150 ἴῃ {πὸ ΑΚ ΠτηϊπῚ τη  Π ΘΠ] 168] ρΑΡΥΤΊΙ5, 

ΠΟ ἢ Μ. ΒΑ Π1δὲ ἀβου 65 το σθΠ ΤΥ ν11--τν 1. Βαϊ Ἰὴ 115 βΈ ΠΟΓΑΙ βῇθοί, 

50 [ὯΓ ἃ5 ἃ πᾶρειηθηΐ σὰ 6 θαβθα Ἰροη ἃ ΘΟΠΙρΆΓΊ50η οἵ {π6 {Π|Πο- 

ΘΥΔΡΠΘα ϑρρθοϊπηθηβ οὗ [Π6 ραρυσιβ ΜΠ 1Π6 ΠοΙΙοίγρα οἵ {π6 Ῥείτπα 



ΖΜ ΖΑΟΡ σΟΊΤΖΟΛ, ΧΙΝ 

ταρτηθηΐβ, {Π6 νυ Πρ οὗ 1Π6 Ἰαϊίου 15. ας ἀἰϊδεποῖ ; (Π6 Παπα 15 [ᾺΘΟΥ, 

Βο]άθσ, ἃ πη τηοτα ϑιιρθαβίνα οἵ [Π6 γὰρ Ἔχϑουίοη οὗ ἃ ρυαο 564 5οῦῖθα. 

Μ. 1,οα5 ροϊηΐβ ουξ {Παΐ {Π6 νυγιῖοσ οἵ [πΠ6 Ρεισης Παρτηθηῖβ Πδᾶ5 π566 

[η6 ἔἈΠΎΠΠΑΥ Δ Γονιδίοηβ ανὸς, κς, θς, ἀπα (η6 ΠοΙϊΖοηΐαὶ ΔΓ [οΥ τῃ6 

Πηδ] ν. [ἢ οΠ6 ᾿ηβίδποθ ἃ ἀδίϊνα 15 [Ὁ] ον εα Ὀγν [Π6 ὁ ἀβουρί; οὔποθ αἶβοὸ 

Δ ΔΡΟΒΙΓΟΡΠΘ ΟΟσΟΙ͵5 αἱ ἴΠ6 6η4 οὗ ἃ ΡΙΌΡΘΙ ΠΔΠη16 ; ἀου]Ὲ ἀοῖβ. ἅτε 

ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ Ρ]ασθα ΟΥΥ ὁ ἃηα υ, ΔΠ ΟἾδΕ ΟΥΕΓ ἡ. ΤΠΕΓΕ ἀῖ6 ΠΟ 

Ὀτγδαιῃιηρθ ΟΥ δΔοσρηΐβ, ΔΠ4 ΠΟ 5ίορβ, ὄεχοδβρί ἃ οοϊοῃ ψῃϊοἢ 15 βαϊά ἴο 

ΠΊΔΥΚ [η6 δηα οὗ {πΠῸ ταρτηθηΐῖ, Βαϊ ἀοο5 ποῖ ἈρΡΘαΓ πη ἴΠ6 ΠΕΙΙορταρΡἢ. 

ΤΠῈ ΜΆ. ἴῃ ρΙδαςθβ "85 βῆ θγθα ΠῸΠ] ἄαηρ. Τα ἢτγϑί Π1π165 οὗ Νἰ τ ὁ, 

24, Δα ἴΠ6 νγογάβ ᾿γίηρ πθαγεϑί ἴο {Π6 τίρης Παπα πηδΥρὶη οὗὨ . 26, 50, 

46, ἅτα ἴγτοιη 1Π]15 σαι58. ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓ 1655 αΠΠομ]Ὸ το ἀδοῖρηθυ. ἘῸΓϊ ννογαᾶς οὐ 

ῬΟΓΓΟΠΒ5 Οἵ ννογ 5. ὑν ΠΟ ἀγα 1Π6ΡῚ}0]6 ἴῃ 1Π6 Πε]]οΐγρε, 1 παν θθθη οοιϊη- 

ῬΕΙεα, ἢ Μ. 1,.οα5, ἴο {τιιβὲ τὸ Μ. Βουτίαητ᾽ 5 τϑδάϊηρ οἵ τὴς Μϑ.; 

[Π6586 αὔθ ἱπάϊοαϊθα Ὀγν Ὀεὶηρ ᾿Πο]οβοα ἰῃ 84]π|ᾶγα Ὀγαοκοίβ ἴῃ {Π6 Ἰονεῦ 

ΤΊΔΥΡΙΠ Οὗ ἴπΠ6 ἰεχί. Αἢ ἰηϑεοῖ Πᾶ5 »πανϑα ἰΠγοιρ {πΠ6Ὸ ἢτγϑι Ιϑδΐ, 

ἀαβίγογίηρ {πε ἴορ5 οἵ βοῃλα οἵ (ἢξ ᾿θιΐευβ ἴῃ ἔ. τ ὁ, πη 2; Παρρῆγ ἰῃς 

τεϑίογαίοη ἤθτα Ργοροβεα ὃν Μ. [,ο(5 15 Βοδγοοὶν ρθη ἴο ἄοιθι. Ατἰτῃθ 

Βεριηηϊηρ οὗ ἔς σό {Π6 νυ!ηρ 5 46 η]Υ ὈΘΟΟΠΊ65 Προ ἀπ ἤπεου, ἀπά 

σΟΠἐπ65 50 [Πτοῦρῆους ἴ[Π6 Ραρθ, Ὀπὶ {Π6 αἸἤδγθποθ ἀρρβαῖβ ἴο ὈῈ ἀπε 
ΤΉΘΓΕΙΥ ἴο ἃ σἤδηρα οὗ ρΡεῃ. 

ὙὝΠΕΓΕ 15 50ΠῚ6 ΤΘΆ50Π ἴο {Π1ηΚ (παΐὶ {πΠῸ Ῥαγοῆτηθης Πδά θθθη δἱ 

Ιδαϑί ἴῃ Ρ΄δοθβ ῬΎΈνΊΟΙΙΒΥ ΟσοιρΙ θα ὈγΥ ΟΥΠΟΙ ΥΠΙηΡ. ΤΥᾶσθ5 οὗ δὴ 

ΘΔΥΠΘΥ Οατβῖνε Πα Πα ἀγα Ποῖα δηα {Πθτα ἀἸβοονεῦαθ]ε. 

ΧΊ]. 

Α φοΠΒι ἀθγαὈ]8 ᾿ογαῖαγα ἢὰ5. δἰγθαν θθριη ἴο ΘΡΠ ΠΡ ῸΡ τουπά {Π6 

Ῥείσηα ἔγαρηηθηῖθ. ΓΘ [ΟἸ]Οηρ ἀγα ἢς πιοϑὲ ᾿πηρογίδηξ βάϊοπβ οὗ 

τΠη6 “ταρτηθπί οἵ {πΠῈ (ἀοβρεὶ ἀπά θοΟΚ5 οοπηθοίθα ψΊ ἢ [{. 

Μέιτηοϊγεβ ρα] 1όβ ΡΑΥ 165. ᾿πθιη 65 ἄς 1ὰ Μίβϑίοη. Ατομέοϊορίαιιε 

ΕΥδηςαῖθα ἀπ (ὐδῖγα 8015 ἰὰ ἠϊγθοίίοη ἀθ Μ. ἴ0. Βοιυτίαηι. Τομς 

ΠΘιινΊδτη6, αἴ (Ἀβοίοι]θ, 1802: 35 [Ἀβοίο]θ, 1893. Ῥατγὶβ: Εὐπθϑί Γθτοιχ. 

Τῆς ΑΡοογυρμαὶ Οο5Ρ6] οἵ Ῥείεγ: ἴπε ατεεκ ἰεχί οἵ {πΠ6 πα ν]Ὺ 

ἀἸἰδοονεγθα ἔταρπηθηῖ. ]Τοπἤοη: Μδοιη]]αη ἀπ (ο., 1892. Βενίβθα 
βαϊποη υν 1 ΒΟ Π16 σογγθοίίοη5 ΠΌΠπῚ ἴῃς Μ8., 1803. 

Τῆς 6ο5ρεὶ δοσοτγαϊηρ ἴο Ρεΐευ δηά ἴῃς Ἐδνεϊδίίοη οἵ Ῥεΐοσ. ὙΤνο 

Ἰβοΐαγοθ Ὁ 1. Ατγπηΐαρε Βοθίηβοη, Β.1)., αηά Μ. ΚΕ. [4π165, Μ. Δ. 
Τοπάοη: Ὁ. 1. ΟἸαν δηα ϑοηβ, τι892. ϑεοοπάᾶ βαϊιίοη, 1802. 



ΧΙΝΙΠ ΖΘ ΘΟΤΧΟΘΩΝ 

Α ΡῬοΟΡυΪαῦ δοοουηΐ οὗ [ῃ6 πον]Ὺ τεοονεγεα (σο5ρΡ6] οἵ 5. Ῥείεσύ. ΒΥ 

1. Ἀδημάεὶ Ηαττῖθ. Τοπάοη: Ἡοάαδγ απ Βιουρῃίοη, 1892. 

ἘνδηρΡ 1 βεοαπάππη Ῥαίγιμη εἴ ῬΘΙΓ ΑΡΟΟΑΙ 56 Ὸ5. απι8 6. 5 ΠΡ ΘΥβιηΐ 

ονν Βα ]α1ι Αἀοὶρῆς 1,οἀ5. ῬΑΙ]5115 80. Ετη. 1 ἘΥΟΌΧ, 1892. 

Βτιοπδίίοκε 465 Ενδηρο! 5 πηα ἄοΥ ΑΡΟΚαίγρθα 465 ΡῬείχγιβ, νοῇ 

ΑΔΟΙΓ Ηαγπδοῖκ. ΤιρΖὶρ: 1. Ο. ΗΙηΠοἢ 5, τὃ93. ϑεοοπα δα! οῃ, 1892. 

1)45 Ενδηρε! απ 465 Ῥείγιβ, νοη 1). ΤΠπεοάου Ζαῃη. ΕΥ]ΔηΡ θη τι. 

Τ,εἰρζὶρ: Α. εϊομεσί, τ893΄. 

Τπηροτίαηϊ σομη τ θα ἸΟΠ5 ἴο {Π6 5] θοῦ 1} θῈ ἰοπηα Ἰῃ [ῃ6 Οὐ μαγαΖα, 

(Όες. 7, 14, 1892), “εαἰοριν (Ὁ 6ο. το, 17, 24, 1892), ““Πεγιεδιεγι (1)6α. 

17, 1892, Μᾶγ 13, 1892), 2.“ 2ο51107 (Ἰῃ., 1803), Οἰαςοῖσα  ευΐστυ (Ἐ6Ρ., 

1803), δος Οπαγαάΐαη (ΠΕ 6Ὁ. 24, ἕο., τ893), “Ζγεμδοίσοθο γαλγόϊολεγ 

(14η., 1893), 7 εοί. Ζ1!ογαζμγφοίζη (Π)Εο. το, 1892, 8Π. 21, ΑΡΓ. 1, 

τ893), Ζεοί. 717 ςελγη (Μαγ, 1893). 

1 Τῃ [Π6 οΥοα] ποίθα ἴπΠ6 [Ὁ]]ον- ὀΒ. ΞΞ- Βουχαδηΐ, Η.-Ξ Ηδγπδοὶς, [,. ΞΞ 1,οα5, 

ἴῃς δοΡτονίαϊϊοηβ ἤᾶαναὸ Ῥβεὴ τε: Κ.-- Κοθίπβοῃ, Ζ.- Ζα μη. 



ΕΟ ΠΕΡΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΤΡΘΝ 

1. Τῶν δὲ ᾿Ιουδαίων οὐδεὶς ἐνίψατο τὰς χεῖρας, 
ν᾿ Χ χὰ ΄σ σ΄' ΄ 

οὐδὲ Ἡρῴδης οὐδ᾽ εἷς τῶν κριτών αὐτοῦ: καὶ μὴ 

βουληθέντων νίψασθαι ἀνέστη Πειλᾶτος. 

Ι τ[ων] 

ουδε τις 

ἀεβίγογϑα : γοπηαϊπίηρ ἴγασθ5 σαρροτί {πΠῸ γοδάϊηρ δἀορίεα 

Ι. τῶν δὲ ᾿Ιουδαίων κιτλ.} ΤΠε 
ΠΑἸ]ο 5655 οὗ ἴ[ῃ6 [Θνν 5 Ἰθαάθυβ 15 
5 δΥρὶν σοπίγαβίθα νυ] [Π6 5ΟΓΠΡ]65 
οὔτῃε (σεμῖ]ς Ργοσιυτγαίοσ. 7) Ζάαξε. ν. 
19 ὁ μὲν ἀλλόφυλος κριτὴς νιψάμενος 
τὰς χεῖρας εἶπεν ᾿Αθῴός εἰμι.. ὁ δὲ Ἰσ- 
ραὴλ ἐπεβόησε Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
Οἱ Ἰουδαῖοι ἀΥα. ΠΟΤΕ ΘΒΡΘΟΙΆ}ν {πε 
ῬΠΔΓβα 5 δηα ῥυὶθϑον ραγίν (ςοΙηρ. 
Ῥεῖ. ν11.}; [ῃ6 ρῆγαβε 15 τότ 51 [ἢ η 

(.. τοι ὅχο.). Ἐνίψατο: Μαῖί. χχν]]. 
24 ἀπενίψατο. ὙΠ6 51Π10|6 νεγῸ 15 
5.6 αἷἴϑθϑο ἴὼ 7, 2απε. ὦ ὦ. πᾶ 

Εν. Μέεσοα. ἰ. (Β) 1ο νιπτόμενος τὰς 
χεῖρας. 

2. οὐδ᾽ εἷς τῶν κριτῶν αὐτοῦ κ,τιλ.] 
ΝΟΥ͂ γεΐ δὴν οπδ οἵ Ηἰβ ᾿πᾶσοϑ, 1.6., 
1ῃ6 ΠΊΕ ΠΡ Υ5 οἵ {Π6 Θαη θα τη νη 
μαά σοπάοτηηδα Ηἰπὶ (Μ τκ χῖν. 64). 
Οη οὐδὲ εἷς 5ε6 ΝΥ ]Ίποῖ- Μουϊΐοη, 216, 
71. 2: ἴου οὐδεὶς... οὐδὲ..-.-οὐδέ ΖΑΠη 
σοΙρΡαΓο5. Ματῖῖς ΧΙ. 32. Καὶ μὴ 
βουληθέντων : 566 ἴΠ6 οΟΥ̓Γς4] ποίθ. 
ὙΤῊς ταϊασίαπος ννα5 ϑρῃϊβοδηῖΐ ; οἔ. 
Ματσκ νὶϊ. 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι... ἐὰν μὴ 
πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίου- 
σιν. Οτίρσεη. 77.121. 124 “εἴ ρΡ56 α]- 
ἀδτὴ 56 ᾿ἰδυϊῖ, 1111 δῖε πη ΠΟΠ 50]11ΠῚ 
56. τηυηάαγε πο]πθγιηΐ ἃ ϑαηριη6 

ΒΡῊΡ: 

᾿ , 
Καὶ ΤΡΤΕ 

2 εἷς ῖ5 ἀποογίδ!η : ουδ εἰς Πὰ5 ΡΕΥΠαΡ5 Ὀ6θη σογγεδοίβα ἴο 

2---5 Ῥαγίβ οἵ {Π6 Ἰεζίουϑ γεργεϑθηΐθα Ὀγν καὶ μὴ β πᾶνε Ὀδδη 

3 Πειλατης 

ΓΒ τΙβίῖ, σε οἰϊδτη ΘῈ ΡΘΥΓ 56 5:|1566ρ6- 
γαηϊ." 

3. 51Π66 ΠΟ ΟἿ6 ΠΠ056 ἴο οΟ]]ονν Πϊ5 
ΘΧΑΠΊΡΙΘ, ΡΠ]δΐθ ΓΟ56 ὉΡ ἔγοση {πὸ βῆμα; 
ἢ15 ρασί ἴῃ [η6 {{14] ννγὰβ ονεσ. (ε 
Αοἰβ χχνὶ. 30 ἀνέστη τε ᾧ βασιλεὺς 
καὶ ὁ ἡγεμών. “Απὰ {Π6η ἢ (καὶ τότε 
ΟΟσυ 5 ἀραὶ α. ν].) Η το ἀ55:1Π1Ί65 
[Π6 γόδε οἵ Ἰπᾶσε, δπαὰ ογάεγβ {Πδΐ 
[Π6 ΡΓΙΒΟΠΘΥ Ὀ6 [Κα η ον  (παραλημ- 
φθῆναι, σοτηρ. Μαίϊ. χχν!]. 27 οἱ στρα- 
τιῶται.. παραλαβόντες τὸν ἸἸησοῦν ; 

22) 7ΧΩΣ Ὁ. Π1.,. ἼΠ6 ὈΡ͵ΘοΕ 15 εἴο 
ΤῊ] ΠΪ56. {πῸ δη οὗ [ῃ6 Ῥγοσιυγαΐου 
Ὀν Ἰανίησ ἴῃς οἰθῖ σα] δ [Π6 ἀοοῦ 
οἵ Ηετοά, {Π6 ταργεβεπίδίινε οὗ {Π6 
7ενν5 (1, 2). Ῥδίθυ γε 5. ἰῃδΐ 
τΠ6 Τιοτὰ ννὰϑβ ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου 
(μικα χχὶ. 7). Ηδ ΓΟ Ε 5 4150 
Ῥο, 11. 2 οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρ- 

χοντες συνήχθησαν κ.τ.λ., Το Θ. ΠΟΥ ἢ 
1Π6 σοτητηθηΐ ἴῃ Αοἴβ ἰν. 27 συνήχθη- 
σαν γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας.. «Ἡρῴδης τε καὶ 
Πόντιος Πειλᾶτοςς ΤῊ 7)2ἀϑεαΐία ἴο]- 
Ἰονν5 Ρείϑυ ίν. 19 Ἡ. ὁ βασιλεὺς ἐκέ- 
λευσεν αὐτὸν σταυρωθῆναι) ; ἴῃ ἴῃ6 
Οὐογιοίζἠεζογι [Ὰ 6 σε πίθηςθ 15 γθοαϑί ἴο 
58 ν6 [Π6 Δρρεάγδῃςεα οἵ ἃ οοπῆϊοϊ ψ ἢ 
1η6 σαποηΐοαὶ (ο5ρε]5 : Π. ὁ ἡγεμὼν 

Ι 



- ΕὙΥΆΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΠΕΡΟΝ 

, , ε δὴ ΄σ ᾿Ὶ ἿᾺ 

κελεύει Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς παραλημφθῆναι τον κυριον, 
3 Ἁ ᾽ ΄ .« .«“ 5 ’ ε -Ξ3 ΄- ΄- 

εἰπὼν αὐτοῖς ὅτι “Ὅσα ἐκέλευσα ὑμῖν ποιῆσαι αὐτῷ, 
7 

ποιήσατε. 
ε Ἷ, Ἁ ᾽ ΄ μὴ « 

11. Ἱστήκει δὲ ἐκεῖ ᾿Ιωσὴφ ὁ φίλος Πειλάτου 
Ἀ ΄“- Ἁ « ͵ 

καὶ τοῦ κυρίου, καὶ εἰδὼς ὅτι σταυρίσκειν αὐτὸν μέλ- 
5 Α ΄“ Α » Ν ΄σ 

λουσιν, ἦλθεν πρὸς τὸν [᾿ειλᾶτον καὶ ἤτησε τὸ σῶμα 
΄- 7ὔ Ἁ , Ἁ « ΄σ ΄ 3 

τοῦ κυρίου πρὸς ταφήν. καὶ ὁ [Ἰ᾿ειλᾶτος πέμψας πρὸς 
ε , ᾽ Ε “- Α ΄σ ᾿ ε ε “ » 

Ηρῴδην ἤτησεν αὐτοῦ τὸ σῶμα, καὶ ὁ Ἡρῴδης ἔφη 
ἐ 

ΓῚ ᾿Ὶ ΄σ 3 7 ᾽ Ἢ ΄- 

ἀδελφὲ Πειλᾶτε, εἰ καὶ μή τις αὐτὸν ἡτήκει, ἡμεῖς 
ἐ 

Ι παρ[αλη ]μῴθηναι 

καὶ Ἢ. ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσαν. Ὃ δϑῃάϊηρ 1 οὐ ἰὼ ΗεΙοᾶ ὃἃ5 [Π6 
βασιλεὺς Ἢ. -- ὁ τετραάρχης ΟΟΟΠΓ5 [ἢ 
Μαῖκ ν!]. 14 (οἴ. Μαζί. χῖν. 9). 

2. Ὅσα ἐκέλευσα ὑμῖν κιτιλ.} ΤῊΙ5 
ΟΥ̓ΘΥ 15 ΡΟ5510]ν ᾿ητε πη δα ἴο ᾿ποϊπάα 
[Π6 πηοοκεῦν. Ηεῖοα δ ψνογάβ ΤΑΥ͂ 
Γαίου ἴο δῇ ΘΔ ΕΓ Ρογίίοη οἵ 1ῃε 
Ῥείγηθ Πδιγαῖνε Ῥαβθα προ [μι|κὲ 
ΧΧΙΠ. 11 (ἐξουθενήσας). 

4. ἱστήκει δὲ ἐκεῖ ᾿Ιωῳσὴφ κ.τ.λ.] 
Μεδηνῃ1]6. [Ο5Ὲρῃ, ἡ πο Παα δητΟ]- 
Ραΐεα τῆς ξεηΐθηςε, ννὰβ 5ἰδηάϊησ 
ΠΕΔΓ {Π6 βροΐ (οἔ, ΤοΠ χνη!. τό ὁ δὲ 
Πέτρος ἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω: χῖχ. 
25 ἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ κιτ.λ.), 
τεααν ἴο ρΥείευ 15 γθαιδϑβί. ᾿Απὸ 
“Αριμαθαίας (Μι., ΜΚ.,1..,.}15 νναπησ 
ἴῃ Ῥαίθυ, δῃηα 115 ρίαςε 15 Π]1δα ὃν ὁ 
φίλος ΤΙ. καὶ τοῦ κυρίου.: ΕῸΓ [Ο5Ε6Ρἢ᾽5 
Πσοηηθχίοη ΜΠ (ἢγδὲ σε. Μαῖϊ. 
ΧΧΥΙΙ. 57 ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ, ΤοΠη 
ΧΙΧ. 38 ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ κεκρυμ- 
μένος, αἀῃὰ Ρεῖ. ν΄. Ηἰ5 δοφιβίη- 
ἴδποθ ἢ ΡΙαΐθ πηᾶὺ πᾶνε Ὀδεη 
᾿πίοσγθα ῸΠ| ΠῚ5. γε] δηα ροϑὶ- 
τ[ἴοη (πλούσιος, Μί., εὐσχήμων βου- 
λευτής, ΜΚ.), ΟΥ ἔγοπΊ ΠΙ5 ὈοΟΙάΠ655; 

ἃ αἰἤεγεηΐ δοσοιηΐ 15 σίνθῃ οἵ {ῃ6 
τόλμα ἴῃ ἔν. ΔΛ'Ζερά. ᾿. (Β) 11. ΡΙ]αΐα 
15 ἀσδίῃ ρ]οεα ἴῃ ἃ ἔανοῦσα]α ᾿Ισῃΐ; 
ΒΘ 15 ἃ {πΠδ6ηα οἵ ἴῃ6 Του 5. Π 6 πᾶ, 
Δηἃ Π6 δπάουβεβ [οὉϑϑρῃβ τεϑαιαϑῖ, 

ῬΕΥΒΟῚ ὙΠῸ ΡΟ5565565 Π1]Ἰ564]οᾺΊ]Οη. 
ἼἬἬτησε: Μί., ΜΚ., 1,., ἡτήσατο ; ]., 
ἠρώτησεν. Σταυρίσκειν 15 ἸΠΚΠΟΜΏ ἴο 
16 Ἰεαχίσοηϑβ ; σταυρώσειν ὰ5 ὈΕΘη 
ΡΓΙΟΡΟΞΚΕά, Βαϊ ρεῦμα ρ5 ̓ ΠΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ. 

7. Πρὸς ταφήν : σοπῃρ. Μαζί. χχνΊ]. 
7 εἰς ταφήν. 

9. ᾿Αδελφὲ Πειλᾶτε κιτ.λ.] [Κα 
ΧΧΙΠ. 12 ἐγένοντο φίλοι. Ιῃ ΠΙ5 

ΤΕΡΙν Ηετοά ᾿ἀδπιιῆθβ ὨΙΠΊ56}[ ἢ 
1η6 εν: “δἰ ποι ἢῸ οβ πδά 
Αϑκεὰ ἔουγ Ηἰϊπι, τό (ἡμεῖς) 5Ποι}]4 
Ὀαυγυ ΗΠ (ἰοῦ {π6 σοπϑβίγιοςοη οἵ. 
ΤοΠη ΧΙχ. 11 οὐκ εἶχες ἐξουσίαν... .εἰ μὴ 
ἦν δεδόμενον) ; ΟἿ αν [οΥ 45. τι5 ἴο 
Ιεΐ τη6 5σιη σὸ ἄόοννῆ οὐ {πΠ6 πηθυτεὰ 
ΠΟΥΡΒ6 οὗ ἃ πιά ογεα ΠΊΔη ; Πα οἡ 
{15 ΟσσΑ5]0ὴ νγῈ 5Ποι14 θῈ [Π6 τηοτα 
σατοῖα], σῖπησα (ἐπεὶ καὶ) ἴπ6 ΘΑ ΌΡαίῃ 
15. σοτηϊηρ ΟΠ. ΕῸΥ ἐπιφώσκειν ἴῃ 
115 56η86 σοτῇρ. [1π|Κ6 ΧΧΙΙ. 54 ἡμέρα 
ἦν παρασκευῆς καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν ; 
ἀπ Ρεῖ. ἴχ. τῇ νυκτὶ ἡ ἐπέφωσκεν ἡ 
κυριακή. Ῥείθυ βθεπη8 ἴο Τείαευ ἴο 
Τομη χίχ. 31 οἱ μὲν οὖν ᾿Ιουδαῖοι, ἐπεὶ 
παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ 
σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ... 
ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν 
αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν. [1 15 τε- 
ΤΊΔΥΚΑΡΙΘ {παῖ ἴπῃ6 ΡῬεβῃϊίο ννοσκ5 
ἰηῖο {Π15 νεῖβε {Π6 Ῥείγιηθ ρῆγαβε 
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3 Ἁ ᾽ , ᾽ ἣ αὐτὸν ἐθάπτομεν, ἐπεὶ ν 
και σάββατον ἐπιφώσκει" 

έγραπται γὰρ ἐν τῷ νόμῳ ἥλ ) δῦναι ἐπὶ ε ὙΕΎΡ γαρ ἐν τῷ νόμῳ ἥλιον μὴ δῦναι ἐπὶ πεφονευ- 

μένῳ. 

ΠΙ. 
3 “ -“ « ΄σ ΄σ 

ἀζύμων, τῆς ἑορτῆς αὐτῶν. 

5 τὸν 

ἐπεὶ σάββατον ἐπιφώσκει, το Πα εΥηρ 

ἐν τῷ σαββάτῳ Ὀγ πδιβσ. τ Ε 

ττΩΝ.5 ΜΓ Που σα ρροτί [ΟΠ] ΔΎ 

τρεῖς Μ58. 80 ἴοο ἴπ6 Ατὐαρῖς Π 1ὰ- 
ΓΕ 55 ΥΌΉ. 

2. γέγραπται γὰρ ἐν τῷ νόμῳ] ) ει. 
ΧΧΙ, 23, 1,ΧΧ, οὐ κοιμηθήσεται τὸ σῶμα 
αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἀλλὰ ταφῇ θάψετε 
αὐτὸ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. Ξ᾿᾽ΤΆΠΑΥΥ 
Αα., ϑυπηπι., Τηξοά. Ῥείεγ 85 τϑδά 
ἴηἴο 1Πϊ5 ἰοχί {Π6 ᾿πτογργαίδι οη σίνεη 
ἴο ἰ ὈΥ {πε ρῥγεοθάβηϊ οἵ 05. χ. 27 
πρὸς ἡλίου δυσμὰς... καθεῖλον αὐτοὺς 
ἀπὸ τῶν ξύλων. ΤΠε ΟὐγιοίζἼεζζογι [0]- 
Ιονν Ῥείευ (ν. 14 θάπτεται πρὸ ἡλίου 
δύσεως), ἀπ ἘΡΙΡΠδηϊα5 (ἀαεγ. 66. 
79) ενεὴ οἷΐεβ {π60 1) εις Υ ΟΠ ΟΤΉ]Ο 
1ανν ἴῃ (15 ἔουτῃ : ἔλεγεν ὁ νόμος... οὐ 
μὴ δύνῃ ὁ ἥλιος ἐπ᾽ αὐτῷ... θάψαντες 
θάψατε αὐτὸν πρὸ δύσεως τοῦ ἡλίου. 
ΤῊς φοῖοβθ οᾶῃῆ Ποννενεὺῦ Ὀὲ {ταςεϑα 
Ῥδοῖκ ἴο ΡΏΠΠΟ απ [οβϑρἢιϑ; οἵ. ΡΏ]]. 
εἶδ σῤές. ἑθρς. 28 φησί Μὴ ἐπιδυέτω ὁ 
ἥλιος ἀνεσκολοπισμένοις, ἀλλ᾽ ἐπικρυπ- 
τέσθωσαν γῇ πρὸ δύσεως καθαιρεθέντες. 
705. 8. Δ ἵν. 5. 12 προσῆλθον δὲ εἰς 
τοσοῦτον ἀσεβείας ὥστε καὶ ἀτάφους 
ῥίψαι, καίτοι τοσαύτην Ιουδαίων περὶ 
τὰς ταφὰς πρόνοιαν ποιουμένων ὥστε 
καὶ τοὺς ἐκ καταδίκης ἀνασταυρουμένους 
πρὸ δύντος ἡλίου καθελεῖν τε καὶ 
θάψαι. Πεφονευμένῳ 5. 5[ὙΔΏΡΕΙΥ 
αἴ θαϊοα το Ἡετοά, ἔγοπη ννοπ νν6 
5Ποι14 Πᾶνε Ἔχρεοϊθα κεκρεμασμένῳ ΟΥ̓ 
τῃ6 πκθ; θαΐ 1 ἀριθοϑ ψ ἢ 1Π6 ἀπίϊ- 
Ταάαὶς ἴοπα οἔτπε ἔταστηθηῖ. ΤῊς (υι- 
οἰβχίοη ννὰϑ ἃ ᾿πάϊοϊα] τηυγάθυ ; Αοἰβ 
νἱ]. 52 τοῦ δικαίου... φονεῖς ἐγένεσθε. 
7απι65 ν. 6 ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον. 

4. καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κι.τ.λ.] “Απᾶ 

“ ΄ ΄: ΄-- ΄ 

Καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τῷ λαῴ πρὸ μιᾶς τῶν 

οἱ δὲ λαβόντες τὸν κύριον 

κυ 

ἢ ἀε]νογεα Ηΐπι ἴο [Π6 ρβορὶβ Ὀ6- 
ἴοτο {Π6 ἢτγϑί ἀδὺ οἵ ππ]εανθηθα Ὀγθδά, 
{πε ῖγ ἔβαϑί." Παρέδωκεν ἰ5 ἴῃ Μί.,1,., 
7.. Ὀυὰϊ τῆς ρείβοη ψῆὴο ἀ 6] νεῦβ. [Π68 
ΤοΥὰ 15 ἴῃ [Π6 σα ποσὶ] (ο5ρΕ6]}5 ΡΙ- 
Ιαΐθ ; τῇ Ῥϑῖοσ, Η εγοά. ὍὉῇῃδ βυσγε οΥ 
ἰ5 ἴο {π6 2εοῤῥο, ννῆο 5ῆδγθε {Π6 σι] 
οὗ τΠεἰγ Ἰεαάευβ (Μαζί. χχνϊ. 25 πᾶς ὁ 
λαός). Πρὸ μιᾶς τῶν ἀζύμων -- πρὸ πρώ- 
της τ. ἀξ. (Μαῖι. χχνὶ. 17, Μαδῖκ χίν. 
12). Ῥείοθυ [Ὁ]]1ονν5 51 [ΟΠ 5 γθοῖκ- 
οπϊηρσ αηα τη Κα {ΠπῸ ἢγϑί ἀδὺ οἵ [Π8 
Ῥαββονθὺ σού ΘροΟηα νν ἢ [η6 54Ὀ- 
Ῥαῖῃ, απα {πΠ6 ΟΥποϊῆχιοη ρύθοβαα 1. 

Τῆς ἑορτῆς αὐτῶν 4150 15 [ΟΠ ΔΏΠΙΠ6, 
οἵ. Τομη νὶ. 4 τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν 
Ιουδαίων ; α50 ν. 1, ν1]. 2. ΕὙΟΙῊ Ῥαῖου 
[ῃς Ρἤγαβε Πδ5 ἰοιιπα 115 ννᾶὰν ᾿ηΐο 
1πΠ6 “)Ζακσδεαία ν. 15 ἐν αὐτῇ γὰρ ἐν 
μέσῳ αὐτῶν τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων 
ἐσταύρωσάν με, κατὰ τὸ προειρημένον 
ὑπὸ Δαβίδ ΓἜθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν ἐν 
μέσῳ τῆς ἑορτῆς αὐτῶν (5. ἸΧΧΙΙ]. Ξε 

Ιχχῖν. 4, 5). ὅ51ηὴςε [η6 Μ55. οὗ [Π6 
1, ΧΧ. 5θθῖη ᾿πνδ Δ ]ν ἴο γοδα ἐν μέσῳ 
τῆς ἑορτῆς σου, ἰῇ Δρρεοδῖβ ἰπμαΐ 16 
7] άΖαδεαίζα, [ΟἸ]οννοα Ὀν της Οὐ, 11- 
ἐμέζογι (ν. 15), παὰ5 ᾿πηρογίβα ἴῃ6 Ρε- 
{{Ὶὴ6 ΡΏγαβα ἰηΐο της Ῥ54]ΠῚ; {1655 
1ῃ6 σἤαηρε Ὀεϊοηρδ ἴο ἃ ῥΧΥΙ ΠΝ 
᾿ητογργθίδεοη οἵ ἴπΠ6 Ῥϑα]πὴ δηΐθυῖοῦ 
οί ἴο (ῃς 7) Ζ2ααδεαίζα αὐτιὰ ἴο Ῥείθυ. 

Τη ΡῬείου τῆς ἑορτῆς αὐτῶν Τηδ]τ6 5 
ἃ ἴγθϑῃ ροϊηΐ ἀραϊηϑίὲ {Π6 [ϑνν5 ; {ΠῸνῪ 
σοπηπ 64 τΠ6 πλυγά θυ οἡ ἴῃς ανα οὗ 
{Πεὶγ σγραίαβί βαογθα [βϑίϊναὶ. 

᾿. οἱ δὲ λαβόντες τὸν κύριον κ.τ.λ.] 
ΤῊδ λαός αἴ [Π6 βιθ]εοΐ, ἰοΥ λαβόντες 
[65 ὉΡ παρέδωκεν---σοΙηρ. [ΟΠ ΧΙχ, 
16, 17 παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς (--τοῖς 
Ιουδαίοις, οἵ. 14)..«παρέλαβον οὖν τὸν 

1 --ὦ 
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᾽ 3 Ν , δ, τ , " εν 

ὥθουν αὐτὸν τρέχοντες, καὶ ἔλεγον (ύρωμεν τὸν υἱὸν 
΄σ' ΄-“ ,ὔ] ΕῚ ΄σ΄' 3 ΄ 

τοῦ θεοῦ, ἐξουσίαν αὐτοῦ ἐσχηκότες. 
ΑΥ , 

καὶ πορφυραν 

αὐτὸν περιέβαλλον, καὶ ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

κρίσεως, λέγοντες Δικαίως κρῖνε, βασιλεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ. 
, 3 ψ- ᾽ Χ , 3 , ᾽} ᾿ ᾿ 

καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν στέφανον ἀκανθινον ἔθηκεν ἐπὶ 

Ι αὐτῶν 

Ἰησοῦν. ἼΤΠΕ 50] 41ογ5 α΄α ποΐῖ τηθη- 
Ἐἰοημθα Ὀν Ρεΐευ ὄἜνεῃ αἵ πε Οὐποὶ- 
ἤχίοη, {Π6 [εν Ῥείη τεραγαθα ἃ5 
ἘΠῈ τε] ΘΧΕΟΙΙΟΠΕΙΒ: ΟΡ: ΐ 
Ῥείεῖβ ψοτβ ἴΏ Αοΐβ 1]. διὰ 
χειρὸς ἀνύμων προσπήξαντες ἀνείλατε. 
θουν αὐτὸν τρέχοντες πιισσοδί5 {Ππδΐ 
γνηδί [Ο]]ονν5 ἴα κθ5. ρασθ οἡ {Π6 νύ 
ἴο 1π6 (τοϑβ, ψνΠΙΟἢ οἰ Πούννῖϑα πη 45 
ΠΟ ΡΪδςα ἴῃ Ρείεγ ; γεΐ βοιῆβ οἵ [68 
ἀεἴ4115, ἐς σ. {Π6 ῥ᾽ δοίηρ οὗ {πὸ Τοτὰ οἢ 
1Π6 καθέδρα, Ἰοοῖς {πΠ6 ΟἾΠΕΙ νναγ. ΤΠΘ 
γνΠΟ]6 5 ης ἰ5 ἴῃ αοΐ ἐογεϑπογίεηθά 
νι Ποὰΐ τασαγά τὸ Πιἰβίογιςαὶ δοςι- 
ΤΆΟΥ. ΤΠ6 δαροῦηθβ5 οὗ [Π6 ρεῖ- 
ϑϑοιίοῦβ Ππηρ]]Ὲα ὈΥῪ τρέχοντες ΜγᾺ5 
ΡῬΕΙΠΑΡΒ ὯῸ ὈΠΟΟΠΊΙΠΟΩ ἰδαΐαγα ἴῃ 
τῃ6 δχρεγίθηςα οἵ {π6 ββεοοῃηάᾶ Ἵβη- 
τὰν : σΟΠΊΡ. 21αγί. δοίγε. 7 ἐξῆλθον 
ὡς ἐπὶ λῃστὴν τρέχοντες--[ῃδ 5ρεο- 
ἰαΐοτβ ψοπθυηρ ΨΥ {πεῖ ννἃ5 
τοσαύτη σπουδὴ .... τοῦ συλληφθῆναι 
τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα. 

Ι. Σύρωμεν κιτ.λ.] ΤῊΘ 564 6 Π06 
ὥθουν .. καὶ ἔλεγον Σ. 15 ποΐ νΘΥῪ [6]10]- 
ἴτοι5. Βιῖ σύρειν ννὰ5 ΓΑΔ Γ]Ζα ὈΥ 
115. 56 ἴῃ {πῸ Αςῖβ (111. 3, χῖν. 9, Χν]]. 
6), ἀη ἃ 15 Ἐπρ] γα οἡ 5: ΠΉΠ|ΔΥ οσσδ- 
ϑίοῃβ ὈΥ οΟἴπευ ΔΡΟΟΥΥΡΙΠΔΙ ν ΓΙ 6 Υ5; 
αι. Αεἰα ᾿ληὝἑ το βιαίως καὶ ἀπαν- 

θρώπως συρομένων αὐτῶν. (ὈΠΊΡ. 
ἘΡΙΡΗ. λἀαε7. 76. 1 συρέντος ὅλην σχεδὸν 
τὴν πόλιν καὶ οὕτως ἀποθανόντος. ΔΊ 
ἐξ. αὐτοῦ ἐσχηκότες σοΙΏΡ. [0Π ΧΙΧ. 10, 
ΤΊ: 

2. πορφύραν αὐτὸν περιέβαλλον] 
Μαῖκ χν. 17 ἐνδιδύσκουσιν αὐτὸν πορ- 
φύραν. Ταικα ΧΧΙΪ. 11 περιβαλὼν 
ἐσθῆτα λαμπράν. ΤοΠη χίχ. 2 ἱμάτιον 
πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν. 

3. ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν 

23 

κρίσεως κ-τ.λ.] ῬΟΒΒΙΡΙν Ῥαβϑθά προη 
Τομη χίχ. 13 ὁ οὖν Πειλᾶτος... ἤγαγεν 
ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήμα- 
τος : ἴου καθίζειν ἰγᾺ 5. ΠΟΠΊΡ. 1 (ΟΥ. 
ὙΙ. 4. ἘΡΠΟῸ 1 265. ΤΠῸ τοίου  Π  α. Ὁ 
δὲ Τ]οΠη 566ΠῚ5 ἴο ΡῈ πιούθ ἀϊγεοΐ ᾿ἢ 
Τυβέϊη αοΐ. 1. 35. καὶ γὰρ (ὡς εἶπεν ὁ 
προφήτης) διασύροντες αὐτὸν ἐκάθισαν 
ἐπὶ βήματος, καὶ εἶπον Κρῖνον ἡμῖν. 
Υεῖ Τυϑιηὴ τοΐειβ ἴο “ἴΠ6 Ριορμποῖ, 
Ζ.6. Ἰϑαῖδῃ Ἱν11]. 2 (α ραβϑϑᾶσε ψνῇῃ]Οῇ 
ἢ Παᾶ5 {π5ὲ αιοίε 4) αἰτοῦσίν με νῦν 
κρίσιν δικαίαν. ῬεῖοΥ ἀνοϊά5 βῆμα, ρΡΓε- 
ΓοΥΤΙ σ᾽ ΡΕΓΠΔΡ5 ἃ νοτά οἵ [εν ]5ῃ ἃ5- 
5ΟΟΙΔΙΙΟΠ5 (ΒΡ 5.Ον].(ον11.}32 ἐν καθέδραις 
πρεσβυτέρων, Μαῖί(. ΧΧΙΠ. 2 ἐπὶ τῆς 
Μωυσέως καθέδρας); ἀῃὰ 1 Πε Πα5 ἃ 

ῬΙΌΡΠΘΟΥ ἴῃ νίαν, 1 πιᾶυ Ὀδ Ρ5. ΙΧχΙ. 
(ΙΧΧΙ].)} 1, 2 ὁ θεός, τὸ κρίμα σου τῷ 
βασιλεῖ δὸς... κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν 
δικαιοσύνῃ. πῃ Ρτον. χχῖν. 77 (ΧΧΧΙ. 9) 
να Πᾶνε {πὸ δχαοΐ ρῆγαβο κρῖνε δί- 
καίως ; ἩδΥηδοκ (δγμολοίϊοξε, Ρ. 25) 
Ροϊηΐ5Β οὐδ {παὶ {Π1|5 σομ ] ΠδίΙο ἢ 
ἈΡΡΘΑΓΒ 4150 ἴῃ 1 Ῥεῖ. 11. 23, ἃπα σοιη- 
ῬΑΙῈ5 Ϊοῇη νῖ]ϊ. 24. Βασιλεῦ τῶν 
Ἰουδαίων 5 {π6 {Ππ|6 δε Ὀγν {πῸ 
ΤΉ ΟΟΚΟΙΒ5 ἴῃ Μί., ΜΚ. , 1.; Ῥεΐδσ νυυιίθ5 
τοῦ Ἰσραήλ Ὀοΐῇ Ποῖα δηα Ρεΐονν, 
α. ἵν. ; Τσοῃρ. Μαίϊζ. χχνῖϊ. 42, [ οῇῃ 
ΣΧ ΠΡ ΕΠ9. 

δ. καί τις αὐτῶν ἐνεγκὼν κ.τιλ.] 
Ῥείευ ᾿παϊνι τ 141}1Ζ65 ννΏοσγα {πῸὸ ϑγη- 
ορίϊς (οβρεὶβ 5ρ68κ βἜῃΘΥΆΙΠΥ ; 50 
Ῥεῖονν (ς. ν.) καί τις αὐτῶν εἶπεν 
Ποτίσατε αὐτόν. ἘῸΪ στέφανον ἀκάν- 
θινον ἔθηκεν σοΠρ. Μδῖκ χν. 17 πε- 
ριτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον 
στέφανον. ᾿Ἔνέπτυον 15 ἴτοπ] ΜαγκΚ 
χν. 19, ἐράπισαν ἴτοτη Μεῖίί. χχνὶ. 68 
(Το χῖχ. 3). Ταῖς ὄψεσιν σοττε- 

ωυι 
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΄ ΄σ ΄σ 7, ν «{ ε ΄“ ΓΝ 

τῆς κεφαλῆς του κυριου" και ετέροι ΕσΎΤΩΤΕς ενεττυον 

᾽ “ ΄ » ᾿ " ᾿ , ᾽ “- 

αὐτοῦ ταῖς ὄψεσι, καὶ ἀλλοι τὰς σιαγόνας αὐτοῦ 
᾽ Υ «“ ’ ", ᾽ ΄ ’ 

ἐεραπισαν ῦ ετέεροι καλάμῳ ενυσσον αὐὑτον, Και τινες 

3 ) ᾽ , ’, Ἷ ΄ ΄ 7 

αὐτὸν ἐμάστιζον λέγοντες Ταύτῃ τή τιμῆ τιμήσωμεν 
έἐ ἐ 

Ἁ .-«Α ΄- .-.: 

τον υἱὸν τοῦ θεοῦ. 

ΙΝ. Καὶ ἤνεγκον δύο κακούργους, καὶ ἐσταύρωσαν 
᾽ Ἁ ’ ᾽ ΄σ ᾿Ὶ Ἷ, ᾿᾽ ᾿ ιν» ,ὔ ε εὐ 

ἀνὰ μέσον αὐτῶν τὸν κύριον: αὐτὸς δὲ ἐσιώπα, ὡς μηδὲν 

Ι καὶ ἕτεροι..«ὄψεσι καὶ] ΕῸΓ (6 πιοδὲ ραῖΐ {ΠΠ|ΟΡΊΌ]6. ἴῃ τπ6 ΠΟΙΙοΐγΡα 
, Δ , 

2 σιαγόνας ἐράπισαν : ΟὈΒΟΙΓ 

βΒροηᾶάβ ἴο εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
Μαῖϊ. χχνὶ. 67; (οὐ αἱ ὄψεις Ξ οἱ 

ὀφθαλμοί, σοτηρ. Ζαῃη, “1 εἰα “γοαιγις, 
248 ὁ ἐπανοίξας μου τοῦ νοῦ τὰς ὄψεις. 
ῬοΟΪΥΌ. 3. 79. 12 ἐστερήθη τῆς μιᾶς 
ὄψεως. ΡΙ]αΐαγοῃ. σγηε. 1. Ρ. 615 Ὁ 
κύκλῳ ταῖς ὄψεσιν ἐπελθὼν τοὺς κατα- 
κειμένους. Ἐι56}. 2711 δα. 1. 5. τὰς 
ὄψεις ῥαπιζόμενος. Τὰς σιαγόνας ΤῆΔΥ͂ 

Ἰοοῖκ Ὀδοκ τὸ Μαῖίϊ. ν. 39 ὅστις σε 
ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα κ.ταλ., 
Ῥὰΐ πηοῦα ΡΥΟΌΔΌΪΥ ταϑίβ αἸγθου]ν οἡ 
Ιϑαίδῃ 1. 6 τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς 
ῥαπίσματα [ἔδωκα] Καλάμῳ ἔνυσσον 
σῖνεβ ἃ πεν {πῚΠ ἴο {Π6 σαηοηΐοαὶ 
ἔτυπτον .. καλάμῳ (Μαῖκ χν. 19, οἵ. 
Μαῖι. χχνῖϊ. 30), σοπηὶπίησ ἰὰ Μ] ἢ 
λόγχῃ ἔνυξεν (Ἰ]οΠη χίχ. 34); οἵ. Ογαςε. 
,οζόγἠ. ντϊϊ. 296 πλευρὰς νύξουσιν κα- 
λάμῳ. 1 ἀ51]ν, ἐμάστιζον 566 Π15 ἴο ΓΘίαΥ 
ἴο ΪοΠη χίχ. 1 ὁ Πειλᾶτος .. ἐμαστίγω- 
σεν---50 56τῖοιι5 ἃ ΡΕΠΙΒῃΠΊθηΐ ννὰ5 
Καρὲ ὈΥ τῆς Ῥγοσιιγαίου ἴῇ ἢΪβ. ον ῃ 
Βαηά5, θὲ Ῥείθι δἰἰταῖθ5 τ το [6 
716 νν5, ἴῇ ἀργεεπιθηΐ νι ΜδΙΚ χ. 34, 

ἄς, ΕῸΓ [Π6 ἰοττη μαστίζειν 5ε6 Αοἴς 
ΧΧΙΙ. 25, Δηα σοηρ. Οὐλοέζίείζογις, ν. 
6 σταυρῷ μετὰ τὸ μαστιχθῆναι προση- 
λώθη. 

4. Ταύτῃ τῇ τιμῇ τιμήσωμεν 
κιτλ.}] “νι τῃἰρ Ποποῦγ ᾿εῖ τι5 
Βοηοι ἡ οὐ “Αἱ {Π15 ρτίος ἰεΐ τ5 
ΔΡΡΥΙΪΖΘ, 6 ὅοὴ οἵ (οὐ. ὙΠεΙδ 15 
ῬΕΥΠαΡρ5 ἃ ΡἷαῪ προὴ {π6 ἄοιθ]α 
56η56 οὗ τιμή ἀῃηά τιμᾷν. ΕῸΥ {Π6 
ἢγϑδί να ΤΔΥ σοπραῖα (ἢ Ηδτ- 
πΔΟΚ)ὺ) Αοἰβ χχνὶ. ΤῸ πολλαῖς τιμαῖς 

6 ην[εγκον] 7 αὐτίων τὸν κν] Ϊ μηδένα ἰκ., 1. 

ἐτίμησαν ἡμᾶς, ἀῃὰ [ἴῃς ΡΙονογ ἴῃ 
Τοἢη ἴν. 44, ρΡεύμαρϑ αἱβδο 1 Ρεί. 11. 6, 
7; ἴογ ἴπ6 βϑοοπᾶ, Μαζί. χχν!ὶ. 9 τὴν 
τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο 
ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ. 81 Μαίίπονν οἰΐ65 

Ζεςῆ. χί. 13 ΨΏογα τη 1 ΧΧ. ΠΊ15565 
1Π6 σθῆβθ, θα Ααυ]α (Εἰ 560. «α΄. 6. 
479) μαὰ ὑπερμεγεθὴς ἡ τιμὴ ἣν ἐτιμή- 
θην ὑπὲρ αὐτῶν. ΤἼΘ ἀουῦ]α τηθδηϊηρ 
15 γεοορηῃηϊδοα ἴῃ Τους]]!ΊΔη 7276γε. ἵν. 
40 “Ρτεδίϊαμη ΔΡΡΥαίϊατ ν ε] ἢ οη οΥδ- 
1; σοπρ. αἰ50 γι]. σαΐδοδ. ΧΙ]. 1ο. 

6. καὶ ὄνεγκον δύο κακούργους 
κιτλ.] Τῆς Οὐμυοιῆχίοη [Ὁ]]ονν5. 1π|- 
τηβαϊαΐο!ν προ {Π6 Μοοούν. (ΟΙΊρΡ. 
Τμακα χχὶ!. 32 ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι 
κακοῦργοι δύο. (Ὀγι5ήἐε0715, ν. 14 
δύο κακούργους ἐσταύρωσαν σὺν αὐτῷ. 
Ἐν. ΔΜ εοά. . (Α) το ἅμα δὲ καὶ τοὺς δύο 
κακούργους ἐκρέμασαν. Ιπ ἴΠ6 Ν. Ὁ. 
κακοῦργος 15 ιι564. ΟἿΪΥ ὈΥ 51 [π|Κ8 
ἍΠ 98 ΕΠῚΠῚ (2. 1ἼΠ|. 11. Θὴ 1 5. ΒΕΙΕΣ 
ἢ45 κακοποιός [ουΓ {ἰπ|65. ᾿Εσταύρωσαν 
ἀνὰ μέσον αὐτῶν τὸν κύριον ΟΟΠ165 ΠΘΔΓ- 
6ϑί ἴο [οἤμη χίχ. 18 μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 
ΟΕ ΜΔ: ταὶ Ζ5:; ΜΗ, νἹ}. 51: 

7. αὐτὸς δὲ ἐσιώπα, ὡς μηδὲν πόνον 
ἔχων] (οπιρ. Μαίι. χχνὶ. 63 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἐσιώπα. ΤΠ 5ιΐθηςς οὗ (τιδί θθίογα 
ΗΙ5 Ἰπᾶσεθ Ὀβδοοπηθ5 ἴῃ Ρείεῦ ἃ 
5116 ηςς αἱ {Π6 πιοπηθηΐ οἵ ογποϊῆχίοη. 
Ῥεφίθυ οὔ (ἢ δα ΒΒ) Χ) τῃ6 ἢγϑὶ 
οὗ τῇς. νοτάϑ οῇ ἴῃς ύοϑϑ, δἰ Ποιρἢ 
ἴξ ϑεθηβ ἴο παν Ὀεϊοησοὰ (ΝΥ. Η. 
αὐῥ. 67 1.) το [6 “ ννεϑίθυη᾽ τοχί, δηά 
οἱοοῦ ({αγίμου οἢ) ἴῃ {ΠῸ Τ᾽ αἴ θββαγοη. 
1 νου ποῖ πᾶνε Ὀθθη ἴῃ Καθρίηρ 
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᾿ ᾽ 

σγόνον ἔχων. 
" ΄ 7 Ἁ Ψ ᾿) 7 

καὶ ὅτε ὠρθωσαν τὸν σταυρόν, ἐπέ- 
.« ἢ ε ἢ ᾿ ε ᾿ “» , ’ 

γραψαν ὅτι Οὐτός ἐςτιν ὁ Βδοιλεὺς τοῦ ᾿Ισρδῆλ. καὶ τεθεικότες 
ὌΧ ον ΄ ᾽ 3 ΄σ Ω ᾿ λ 
τα ἐνδύματα ἔμπροσθεν αὐτου διεμερίσαντο, καὶ λαχμον 

πόνου Ζ. | ο....]7 σαν : οτε εῳὐῳρθωσαν Β.: ὅτε ὦρθ. Ἀ., Η., 1,., Ζ. | τον 

σταυρων 2 [βασιλευς] 

ἢ Π15. δης- [πάϊς Ροϑβιτοη. Βαΐ 
ἢ6 μὰ5 δποίμου γθᾶβοῃ ἴοΥ {Π6 Θχοὶ- 
510}, νΒ]Οἢ 15 Ὀεϊγαγεα Ὀν Π5 οοτη- 
τηθπὶ οὐ {πῸ6ὶ Τιογα 5. 5}] 6 ποθ. ὍΤΠῈ 
ἄδδίῃ οὗ ἴῃς. ὅοὴ οἵ ἀοά τππβὲ ΡῈ 
Ῥαΐη]θϑα ; {παΐ ἴὰ ννὰ5 50, 15. ᾿πᾶαϊ- 
ςαἰθά Ὀγ Ηἰ5 ϑθρηςθ. Μ ἘἈβδπάβὶ 
Ἡδττῖβ Ροϊηΐβ ουδ ἴο πὲ {παΐ [ῃ6 
(υτείοηίαη ϑυτίας ἴῃ [μ|κ6 χχῖ. 9 
Ἔχρ αἰηθα οὐδὲν ἀπεκρίνατο Ὀγν δΔἀαϊηρ 

“ἐἃ5 1 Ηδ ψεῖὰ ποῖ {πογα"; σΟΙΏΡ. 
(οὐ. Ο(οΙΡετί. (Ω) “ἀπαϑὶ πο δ 16 η5.᾿ 
ΤΠΕῈ σοΙΠΡΑΥβοη 15. ᾿ηϑίγιςσῖινε ; ἴῃ 
Ῥεῖθγ [6 οἱοβϑ 15 [655 Ιηποσεηΐ. Ὑεΐ 
Ῥείθιβ Ποσθίῖβπη 15. 50 σιγά [ῃδΐ 
Οτίρϑη ἴθ. Δ0]6 ἴο τι56 5: ΠΑ πνοστ5 
ἴῃ ἃ (δίμοϊϊς βεηβα: 77.121. 125. ““ἀη1- 
σαηϊΐα αἰτίιι5 ποοϊΐα ΠΟη δϑί βισαΐ ΠΘῸ 

Ραϑ88 δϑί διιχαῖϊά." 
ΕοΥ πόνος “ Ραϊη, οἵ. (σεη. χχχῖν. 25) 

{Ξ 1||-- ἢ. ἌΡΟΘ ΣΡ ΤΟΣ ΓἸ ΣΣΙ ἢ; 

Πα ἴογ τπ6 σοηβίγισίοη μηδὲν κιτιλ. 
566 Αρος. 11]. 17 οὐδὲν χρείαν ἔχω--ἃ 
τείεγεηοςα ψ ὩΙΟἢ 1 ον ε ἴο ΜτῪ Μυττγαν. 

Ι. ὅτε ὥρθωσαν τὸν σταυρόν] Α 
ἄδιαι! ποῖ ἴῃ ἴπ6 σαηοη σαὶ (αΟ5ρΡΕ|5, 
ΔΙΠΟΌΡῊ ᾿πηρ] 16 ἴπ {ΠΕ ῚΓ δοσοπηΐ οὗ 
τῆς Ὀεατίηρ οὗ {Π6 (055 ἴο {Π6 ρίας 
οἵ δχεοιίίοη : οἷ. αἰθὸ [ομη 11]. 14; 
νὶ. 28, ἄο. [ἴ ἀοεβ ποΐ δρρξδῦ 
Ποῖ Πεῦ Ρεῖει τοσαγάβ [6 (τποϊῆεα 
5 π|εὰά τοσεῖμεῦ ἢ [Π6 ΟΥΟ55, Οὐ 
αἰϊδοπεά ἴο ἴἴ αἴτεσ [Π6 εἱενδίϊοη ; 568 
Τυβίαβ Πρϑίιβ ὧδ εγζέεο, Ρ. 82 ἢ. (εά. 
1685). Ἐώρθωσαν, Ἰΐ Ξοιιπα, 15 Τογπηρὰ 
οα {ΠπῸ δηπδίορυ οἵ ἐώθουν, ἑώρακα, ὅτε. ; 

Ῥαΐϊ [Π6 ε σαπηοῖ Ὀκ ἀείεοϊθα ἴῃ ἴΠ6 
ΠΟΙ Οστάρ ἢ γαργοαποιίοη οἵ [Π6 ΜΒ. 

5. Οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾽1σ- 
ραήλ] Μι., Οὗτός ἐστιν ᾿Ιησοῦς ὁ β. τῶν 

Ἰουδαίων. ΜΚ., Ὁ β. τῶν Ἰουδαίων. 1,., 

Ὃ β. τῶν Ἰουδαίων οὗτος. -; Ιησοῦς ὁ 
Ναζωραῖος ὁ β. τῶν ᾿Ιουδαίων. ῬεῖαΙ5 

3 εμπίροσθεν] 

ἐπιγραφή σοΠλ65 πθαγοβί ἴο 51 {μ|6᾽5, 
Ραϊ αΠΠ}6γ5 [τΌτὴ 81} ἴῃ δι ϑ ταςηρσ τοῦ 
Ἰσραήλ ἴογΥ τῶν Ἰουδι ὍὙΤΠΘ {{|6 15 
Τεσαγ θα ἂἃ5 ἴῃ6 ψνοὺκ οἵ {πε Τδνν5 
(ἐπέγραψαν), ποῖ οἵ ΡΙ]αΐα ; δηὰ πε 
σΠδηρα 15 σοηϑβιβίθηΐ ννἹ ἢ 115 ἀϑϑατηθα 
οΥρΊη. [Ι͂η Μαῖί. χχν!]. 42, Μϑδ1κ χν. 
32, ἴπ6 [δὺὺν8 πἀπάογ [πΠ6 (Υοβ5 5ρεῈδᾶκ 
ἀογιβίνεὶν οἵ “τῆς Κιίηρ οὔ [5Ὁ84 6]. 

3. τὰ ἐνδύματα... .διεμερίσαντο κ.τ.λ.] 
Ρ5. χχὶί. (Χχχ!.} το διεμερίσαντο τὰ ἱμά- 

τιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 
μου ἔβαλον κλῆρον. ΤῊΘ νογαβ. δύξ 

αποίϊεά ὈγΥ 81 70Πη (χῖχ. 24), δῃὰᾶ 
οσσυν ΜΙ 5Π|Ρ 1 νδυϊαῖοη5 ἴῃ δ οἢ 
οἵ [ῃ6 ϑυπορίίς (οβρεὶβ. Ρεῖοθ, 
αἰτζευ Π15 ΠΠΔΏΠΘΙ, ΟΠ ηΡσο5 ΒΟ] ΠΡ 
- ἱμάτια σῖνε5 ρίαςε ἴο ἐνδύματα. [ἢ 
σουγηοη ἢ Μι., ΜΚ. , 1,., 6 ἀοε5 
ποί ἀἸβιιησι 5 Ὀεΐννεθη 6 ἱμάτια πα 
τῆς ἱματισμός οἵ ἴπΠ6 Ξεσοηα πηοΙΊΌοΥ οὗ 
1π6 Ῥδγδ]] 6] Ίβτη, γνΠ]οΠ 51 ΤΠ 1άΘη- 
{|ᾶῆε65 ἢ {Π6 χιτών. ΤῊΠΘ αἰἸβιϊποίΙο 
15. Ἰσῃοῦεα Ὀ. [πϑϊ1η 4150, δἰ που σἢ 
{π6Ὸ6 Ἰαϊίευ αιοΐεβ {πε Ῥϑδ]π), δηά 
566 Π|5 ἴο δἰ πε ἴο 51 7οῆη. (86εε 
ποχί ποίςρ.) 

καὶ λαχμὸν ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς  (ΟἸΉΡ. 
Τυβίη, εαζαί. 970 οἱ σταυρώσαντες 
αὐτὸν ἐμέρισαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἑαυτοῖς, 
λαχμὸν βάλλοντες ἕκαστος κατὰ 
τὴν τοῦ κλήρου ἐπιβολήν, ὃ ἐκλέξασθαι 
ἐβεβούλητο. ΟΥγτ]] οἵ [6 5416 Π1, καΐδελι. 
ΧΙ. 26 οἱ στρατιῶται διεμερίσαντο 
τὸ περιβόλαιον... ὁ δὲ χιτὼν οὐκ 

ἐσχίσθη .. καὶ λαχμὸς περὶ τούτου 
γίνεται τοῖς στρατιώταις. καὶ τὸ μὲν 
μερίζονται, περὶ τούτου δὲ λαγχάνουσιν. 
ἦρα καὶ τοῦτο γέγραπται; .... διεμε- 
ρίσαντο καὶ. (Β5: ἘΧῚ ΦιΦὴος 

κλῆρος δὲ ἦν ὁ λαχμός. (Οἵ. δ, ήν»ιοΐ, 
γα 971. 510. 10 κλῆρος .. σημαίνει... ψή- 
φους τινὰς ἐν αἷς ἐσημειοῦντο καὶ 
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» ᾽ ᾽ « 

ἔβαλον ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
“ Ὺ “- ΄ ᾽ ’ 

εἰς δέ ΤΩΝ κακουργῶν εκεινὼν 

᾿ (ὃ ᾽ λ ’ ς ΄ ᾿ ι Ἁ “Ἥδ᾿» ’ 

ὠνείδισεν αὐτοὺς λέγων Ἡμεῖς διὰ τὰ κακὰ ἃ ἐποιήσαμεν 
7 ΄ π , -“ 

οὕτω πεπόνθαμεν: οὗτος δὲ σωτὴρ γένομενος των 
᾽ Ψ ’ » ε “- 

ἀνθρώπων Τί ἠδίκησεν υμας : 
᾿ 7 

καὶ ἀγανακτήσαντες 
᾿ ΄σ , . Ἁ ΄σ « 

5 ἐπ᾿ αὐτῷ ἐκέλευσαν ἵνα μὴ σκελοκοπηθῆ, ὅπως βασανι- 
᾿ς ᾽ , 

ζόμενος ἀποθάνοι. 

ν. ἬἪΝν δὲ μεσημβρία, καὶ σκότος κατέσχε πᾶσαν 

1 [αυτοις] 2 ὠνειδησεν 

ἔγραφον τὰ ὀνόματα αὐτῶν, ὅπερ καὶ 
λαχμὸς λέγεται. ΤὍΤῃε Ιοχχ. ποίϊςε 
Ῥυΐ οπα οἴπεὺ ἰηϑίδησε οἵ {15 156 
οὗ λαχμός ἴῃ (τί δίίαδη Πἰςεγαΐασγο (7ο- 
56Ρἢ. ἀνφοηηηδεί. ἀρ. ἙδΌτγϊς. 25ει- 
εῤῆργ. Κ΄. 7. τ44 ἢ διὰ κλήρων...ἢ διὰ 
λαχμῶν); θὰ: «4 Νοπη. αγαῤῆγ. 
Ῥ. 202 λαχμῷ πάντες ἴδοιμεν ἀδηρίτῳ 
τίνος ἔσται (1. Μ.Ο., «ὁ᾽οοἠεἢ Ομ αγαζαλι, 
Μδύοῆ 10). [Ιἰ ϑῃοι]ὰ Ὀς οὈϑεγνϑά 

[δὲ Θυυπηδοῆι5 ἰγα 5] αἰ 55. 255» 

ἴῃ ἴΠ6 Ῥ5. ὈγῪ ἐλάγχανον, ἀῃηα {Παΐ 51 
]ομη ταργθβϑθηῖβ [Π6 βο] ἀϊθ 5 45 βαυϊην 
ἴῃ γείεγθηοβ ἴο {Π6 χιτών, Λάχωμεν 
περὶ αὐτοῦ. 

Ι. εἷς δέτις τῶν κακούργων κ-τ.λ.}] 51 
ΓκΚς Ῥερίηϑ ΠΘΔΙ]Ὺ ἴῃ ἴῃς 54Π16 ννᾶὺ: 
εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων. 
Βυῖ Ρείετβ ἰγεαϊπγεηΐ οἵ [Π6 ᾿ἱποϊάβηΐ 
15. νιον ἀἰεγεηῖ. Ηδ Ἰρηογοβ {πε 
᾿πηρθηϊΐθηΐ πγα]θίδοϊου ; ἢ οτηϊίβ {Π6 
ςσοηνοβδίίοη Ὀαδίννεαεη {ες ρϑηϊΐθηΐϊ 
αῃὰ οὐγ Ἰοτά, δηα ἢ τεργαϑθηΐβ 
[Π6 Ρεηϊΐθηῦβ γρτοοῦ δ5 []]1ησ ποῖ 
ΟἹ Πῖ5 σοτηγαάθ, θυ οἡ {Π6 [δ νν5. 
ὙἼΠ6 Θρεεθοῇ 15 οἰ θαυύν δῃ ἱπηϊ.] 0 ἢ 
οἵ [μ|κα χχῆ!. 40, 41 ἡμεῖς μὲν δικαίως, 
ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν᾽ 
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν : οἵ. ΝΜ ατί. 
ΧΧνΊ]. 23 τίγὰρ κακὸν ἐποίησεν ; ἴῃ σωτὴρ 
γενόμενος Ν)76 ἢᾶν 8ῃ εςῇο οἵ 51 [λ|κε᾿5 
σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς (“. 30). Βυΐ 
[ῃς νΥἹῈῈΓ ὈοΥΓονν5 αἷ5οὸ ἴτοπὶ Μιί. 
αηὰ ΜΚ. ; ὠνείδισεν αὐτούς 15. ἴΤῸΠῚ 
Μαῖι. χχνῖϊ. 44, Μδῖκ χν. 32, δπάᾶ 

3 οὗτος] ουτως 6 ἀποθάνῃ Ἡ. 

ἵνα μὴ σκελοκοπηθῇ, »νΏ1Π6Ε τ σοπίγα- 
αἰοῖβ ἃ ἰαϊοιηθηΐ οὔ δὲ ΤΪοῃη, ἰ5 
ΡῬΓΟΡΔΌΙνΥ Ὀαβαα προὴ ἴΐ : 566 πθδχί 
ποίβ. 

5. ἵνα μὴ σκελοκοπηθῇ κιτ.λ.] ΤῊΘ 
47147177,.α 9 1142)1 νγἃ.5, ᾿ἴ 566 Π15, δα Ρ] ον θά 
ἴῃ οὐ Οἱ ΠχΊ 5 ἀπ οηρ [Π6 [αν ἴῃ ΟΥΟΥ 
ἴο σοΠΊΡ]Υ ἢ [Π6 αν οἵ [)6αϊ. χχὶ. 
(ΟΠΊΡ. [ΟΠ ΧΙΧ. 31) 32, ΏΘΓΘ Δη ὃχ- 
σβρίϊοη 15 πηδᾶβ οἡἱγυ ἴῃ {Π6 οα56 οὗ οὔ 
Τοτα, θθοαιβα Ηδ ννὰβ5 δἰγοδάν ἀβδά 
(1. Πιρϑίαβ, Ρ. 1099). Τὸ πᾶνε δρδη- 
ἀοπαά [ξ τη [15 σαϑο ννοιυἹα ἤν θθΘῃ 
ἴο Ὀτγίηρσ ἀθουῦΐ ἴῃ6 νεῖν προ πΊθηΐ 
οὗ {πΠ6 1μὰἂνν ψῃΪ ἢ Ρείει τϑργαϑθηΐβ 
1η6 Ϊϑννβ ἂ5 δηχίοιιβ ἴο ρζδνεηΐ. 
ΕΠΊΠΟΥ μῈ μα5 ονϑυ!οοκαα {Πϊ5 ροϊηΐ, 
ΟΥ Πα πιθδῆβ ἴο βιισσοϑδί (ῃδΐ {ΠῸ6ῚΓ 
σοηάιοῖ ννὰ5 85 5Βῃογίϑισῃϊεα ἃ5 1ἴ ννὰ5 
ΟΥ16]. [ἢ δὴν σᾶβ6 ἢδ6 Ἰοοκβ προῃ 
16 εγηγιγασΖιηι οἵ ἴΠ6 σγαοιῆθα ἃ5 
Δῃ δαί οἵ πηοίου, δηα {Π]5, 1 ἢδ5 Ὀθθῃ 
ΟὈΞεΥνοά, 15 τοσαγαάθα Ὀγν ΟΥ̓ΡΈΠ 4]50 
8.5 ΟΠ6 1 ποῖ [Π6 ΤηοΥ6 ΡγΟΌΔΌ]6 οἵ ἴννο 
ΑἸτογηαίίνα ἀϑρεοΐβ οἵ {Π6 ρύδοίϊς : 
7αἠλ.140 “ὙΛΙΒΘΥ 5 ηΐ ΘΥΡῸ [πάδεὶ... 
ααΐ ἐουῖθ ΠΟῚ ΡΧΎΟΡίου ΠΊ]5ΘΥΙ σΟΥ ἰδ 
Βοος ἐξοογιηΐ...564 ΡΥΙΠΟΙρΡ ΑΙ ΟΥ̓ Ρτορ- 
[ΕΓ ϑα θαίιπι)"; οἵ. Νοηηι5 αα ἤοε. 

Σκελοκοπεῖν 5. ἘΠΚΠονη ἴο τῆς Ιοχι- 
φοηϑ, θαΐ [Π6γ6 δῖα ὄχχ. οἵ σκελοκοπία. 

γ. ἣν δὲ μεσημβρία] Μίι., ἀπὸ δὲ 
ἕκτης ὥρας: ΜΚ., καὶ γενομένης ὥρας 
ἕκτης : 1,., καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη. 
Μεσημβρία ἴῃ 115 5658. Οὐσοι5. ἴῃ 
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Αι ᾽ , πο) “ Α Π ᾽ὔ ῇ « 

τὴν Ιουδαίαν" καὶ ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων μὴ ποτε ὁ 
« »"" ᾿ »" » , ᾽ πε « 

ἥλιος ἔδυ, ἐπειδὴ ἔτι ἔζη" γέγραπται αὐτοῖς ἥλιον 

μὴ δῦναι 
᾽ " , 

ἔπι πεφονευμέενῳ. καί τις αὐτῶν εἶπεν 

3 πεφωνευμενω 

τπ6 Ν. Τ. οηἱν ἴῃ Αοίβ χχὶῖ. 6. Ι͂π 
1Πῃ6 1, ΧΧ. 10 15 σοπηΠΊΟη, ἀηα {Π6 ννογὰ 
15. ΡΟΒ510]Ὶν ρῥγείοεσγθα ὈγνῪ ΡῬείε οἡ 
δοσοιηΐ οὗ ᾿ΐἴ5. 586 ἴΏ ΑπΊοβ ν]]]. 9 
δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας καὶ συσκο- 
τάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς, ἃ 
Ρᾶβϑαᾶσα ψνῆϊοῃ 15 ἰηϊθυργθοίθα ἃ5 ἃ 
ῬΙΌΡΠΘοΥν οὗ {πὸ ΤὭγεα Ποιιϑ᾽ ἀατκ- 
655 Ὀγ Επ|56Ὁ. εἶδ. εὐ. Ρ. 486, γι] οὗ 
7εγαβα]οτη εαΐζδελ. χιϊϊ. 25, ἀμ Ογτ]] 
οἵ ΑἸοχαηάγία, καὶ ἦρε. 

σκότος κατέσχε πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαίαν] 
Μι., σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
(ΜΚ., 1..,, ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν). ΕῸΥ 
σκότος κατέσχε οἴ. 2 Κίηρϑ 1. 9 κατ- 
έσχεν με σκότος δεινόν: Οτρβδη 
7αΠ. 134 ᾿πιουργεῖβ τὴν γῆν ΜΙ {Π6 
5ΔΠῚ6 ΓΟΒΘΥν ΔΙΊΟΙ : “ΤΕ ΠΘΌΥδΘ τα ΠςΠη- 
ΤΟ 60 5106 Γ ΟΠΊΠΘΤῚ ἴαΥγ τη [Π4ΔΘΔΠῚ 
5πηΐ ἐφοΐαθ." (ΟμΊρΡ. (αβοα, 7. αΖζα71, 
Ῥ. 92 “τεηϑῦτγαθ οσσα ραν Ύαηΐ πηϊ- 
νΟΥΒΔΠῚ [ΟΥΓΆ ΠῚ." 

1. ἐθορυβοῦντο καὶ ἠγωνίων] ΕΥ θορυ- 
βεῖσθαι ἴῃ {Π||5 56η568 σοιηρ. Μίδκ ν. 
39 τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; ᾽᾿Αγω- 
νιᾷν 15 ἃ [ΟΥ πΠΚΠοννη ἴο τς Ν. Τὶ, 
Ῥαΐ σοτητήοη ἴῃ ῬΟΪΥΌΙ115, 6.5. 2. 6. ὃ, 
5.34.9; ἴῃ 1) 8η. 1. 10 1,ΧΧ. ἀγωνιῶ 
Ξε φοβοῦμαι ἽΠπεοά. Τῆς ἔδυ ννὰβ5 
τΠαΐ {Π6 σὴ Πα δἰγθδᾶγν βεῖ; ίοῦ ΗΠῈ 
ννὰ5 γεῖ δἰῖνβ, δηἋ {πΠ6 Τὰν νου] θἋ 
Ῥγόκθη Ὀγν {π6 Οὐιοιῆθα ταπγαϊηϊησ 
οἡ 1Π6 (Υο55 δἰζευ βιιηβεί. ΤΠΕ 
τ ρϑίιοη οὐ [Π6 ννογ5 γέγραπται κ-τιᾺλ. 
Ιου ἃ σΟΠΘοῖηρ γάρ Πᾶ5 515- 
ϑεβίβα τῃ6 1Ιάθα {παΐ ἴῃ ἴΠ15 ρῖδος 
[πον πᾶνε Ῥθθη Ὀτγοιρῃϊΐ 1η ἔγοπι {ΠῸ 
Τ]ΔΥΡῚη 8Δη4 ψγεγΘ πἡοΐ ραῖΐ οἵ [τῃ6 
ΟΥΙΡΊΠ4] ἰοχί. [Ι͂ἢ ΔὴΥ ςαβϑε Ρείε 
ΔάΠΕΓ65 ἴο {Π6 ᾿ητογργείδίίοῃ οὗ Π6αΐ, 
ΧΧΙ. 23 ΜΏΙΟῆ ΠῈ Πὰ5 σίνεβῃ ἀῇονα 
(ΟΣ ΤΣ 

3. καί τις αὐτῶν εἶπεν κ-τ.λ.] Μι,, εἷς 
ἐξ αὐτῶν. ΠΕ Ὀαβί σοιιῦβε ννᾶ5 πονν ἴο 
Βαβίθῃ ἴΠ6 ἀθδίῃ, δῃα 1ἴ 15 ἀρραύβηῖν 
νν ΙΓ [Π15 ᾿πτθηςοη {παῖ {π6 ἀγαιρῃς 
γνΠΙΟἢ Ρείου ἀΘβου 6515 Δα πη] δι θγθά. 
Οἤρεηὴ 77αἱ2. 137 τῆλ ᾶνα μά 
{Π15 1ῇ νον ΏΘη Π6 σοΟΠΊρΡΑΓα5. {Ππ6 
ΒΡΟΉΡΘ ἴο {Π6 ν Πηρ5. οὗ ἈΠ Έ] Εν Ε 5 
ΠΠ1ςα ““Ὡοη ἦδ τπεῦρο ροίδὈ}}} πϑαῖ8 
ἀ6 πἰποὸ Ἰαθιϊποαηΐα οοΥ ΠΟΠΊΪη15. Π6- 
46 ἄς δαῖτ γεδοιοη 15, 56ε4 46 δ] 1480 
σοηίγασίο εἴ ποοίπο εἴ ΠΟ ΡοΐΔΌΙΙ 
ασεῖο 1η161Π|6 101}. ΝΟΠπΠι5 τη 165 
1Π15 νῖονν οἵ {Π6 ᾿ποϊἀθηΐ ὈΥ βου ηρ 
{[ΠπΠ6 ᾿ἰπιθηϊτίοη ἴὸ οἱ ΤΟΥ : νοήσας ᾿ 
ὅττι θοῶς τετέλεστο, θοώτερον ἤθελεν 
εἶναι. ῬείοΥ 5. δοσοιηΐ ἀδροπαβ μετα 
ποῖ Ἰροῇ ἴπ6 (αοβρεῖβ, θα προ 5. 
Ιχν]. [ἘΞΊ εἰ 22 καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ 

βρῶμά μου χολήν, καὶ εἰς τὴν δίψαν μου 
ἐπότισάν με ὄξος (ςοηρ. Οτρεη ὦ ὦ. 
“ϑῖς. Πρ] Θαϊς Ρτορ Ποία). ὍὙΠ6 
Ῥ541Π1} 15 ποΐῖ αἴγθςοῖν αιοΐεα ὈΥ δὴν 
οὗ της Ἐνδηρε]δίβ, δηα [Π6 χολή 5 
τ] ΠΠΙΟΠΘα ΟἿΪΥ ἴῃ Μαῖΐ. χχν]]. 34, 
ννΠΙΟἢ Γοίουβ ἴο {πΠ6 ἀγαιρσῃΐ οἤεγοά 
ἴο οὔγ Τιοτά Ῥείογε [πΠ6 (υιοϊῆχίοῃ, 
Δη4 ποῖ ἴο [Πμαΐ γῇ] οἢ ννὰ5. δα τη] 15- 
τογθα 7πι5ῖ θείοτε Ηἰβ5 ἄβδίῃ : ἔδωκαν 
αὐτῷ πιεῖν οἶνον (ὁ. ὦ. ὄξος) μετὰ 
χολῆς μεμιγμένον. ΤῊ σοι ὈἸ ΠδίΊΟη 
ὕξος μετὰ χολῆς 15 ποῖ ππιιι8] (6. σ΄. 
Οὐ Ἴεζογιδ, ν. 14. ἔδωκαν αὐτῷ ὄξος 
πιεῖν μετὰ χολῆς: ε΄. ἔν. Δζεοά. 1. 
(Α) 16; ἔογ {πῃ6 ἰογύπὶ ϑιισσεβίθα ὈῪ 
1τῃ6 Ῥϑ54]πΠ) σοῃπηραῦα Βαύηαθαβ5 7 μέλ- 
λετε ποτίζειν χολὴν μετὰ ὄξους : Ογας. 
«ογόγΖ). ν1ῖ]. 303 ἐς δὲ τὸ βρῶμα χολὴν 
καὶ πιέμεν ὄξος ἔδωκαν: ἔν. ΜιΖεοί. 1. 
(Β) το λαβὼν σπόγγον καὶ πλήσας αὐτὸν 
χολῆς καὶ ὄξους. ΟΥΤ]], νΟ [οΟ]]ονν5 
Ρεδίθυ ἴῃ οἰζϊησ ἴπΠ6 Ῥϑ541π} ἴῃ {Π]15 
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7 ᾽ ᾿ Α ν » ᾿ , 

Ποτίσατε αὐτὸν χολὴν μετὰ ὄξους: καὶ κεράσαντες 
᾽ ΄, 

εποτισαν. 

΄- ΄σ ᾽ ΄σ Ἁ ΄ 

κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν τὰ ἁμαρτήματα. 

᾿ ᾽ Ν ΄ ᾿ ᾽ “ 

καὶ ἐπλήρωσαν πάντα, καὶ ἐτελείωσαν 

πέερι- 

᾿Ὶ ͵ « 

ἤρχοντο δὲ πολλοὶ μετὰ λύχνων, νομίζοντες ὅτι νύξ 
᾽ Ἁ Ν ᾽ ΄ ᾿ ε ΄ ᾽ ’ 

ἐστιν: [τινὲς δὲ] ἐπέσαντο. καὶ ὁ κύριος ἀνεβόησε 
Ι ποτίσατε αὐτὸν χολὴν : ΟὈΞΟυΓΘ 5- νύξ ἐστιν...ἐπέσαντο] ἐπέσαντο ΥλδῪ 

Βαανα Ὀξδη τα- νυ τθη : [Π6 5ουθ6 σθαπ5 ἴο να θδριη νυξεστινεσ.. ΒΕ Κ 
τε δα ἔπεσάν τε, Η. ρτείετϑ [καὶ] ἐπέσαντο: Ἀδάραίῃ σοη]δοΐαγοβ ἐξίσταντο. 

σΟΠΠοχίοηῃ, Ἔχρ]αῖὶη5 χολή 85 τοίοι- 
Τρ ἴο Μαῖκ χν. 23 (εαίσο. χιὶὶ. 
29 χολώδης δὲ καὶ κατάπικρος ἡ σμύρ- 
να). ΔΝ Ί ποτίσατε.. χολήν ΠΟΙΏΡ. 
Τ6γ. ν"]. 14 ἐπότισεν ἡμᾶς ὕδωρ χολῆς, 
Ϊχ. 15 ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ χολῆς. 

2. καὶ ἐπλήρωσαν πάντα κ.τ.λ.} 'ΓΠΙ5 
Γα]Π]τηθηὶ οὐ Ρ581π ᾿χὶχ. οΠΊρ] οἰ [Π68 
ΔΟΟΟΠΊΡ ἰϑῃσηθηΐ οἵ ἴῃ6 Ῥαβϑβίοῃ-ρτο- 
Ρἤδβοῖθ5. ὙΠε τοΐδγεησα ἰ5 ρΡευΠΔΡ5 ἴο 
Τοβη χίχ. 2ὃ ἢ. ἵνα τελειώθη ἡ γραφὴ 
λέγει Διψώ... ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ 
Ἰησοῦς εἶπεν Τετέλεσται (εογιστε)ιγιαία 
δμγι{ ΟἸ 714 ἴθ ἴῃ6 Αταθὶς [)]αῖθ5- 
ΒΔΓΟΏ ; οἵ. 28 πάντα τετέλεσται). ὅϊ 
]ομπ ι.ι5ὲ5 πληροῦν οἵ ῃς {υ]Β]τηεηΐ 
οὗ ϑογιρίυγα ἴῃ [6 βαῖηδ οοηΐϊοχί (χῖχ. 
24, 36. ΜΈ ἐτελείωσαν... τὰ ἁμαρ- 
τήματα σοΙηρ. (εη. χν. 16 οὔπω ἀνα- 
πεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι. Νίατί. ΧΧΊΠ]. 
32 πληρώσατε τὸ μέτρον. 1 ΤῊ 655. ἰϊ. 16 
εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας. 
566. Βαζγῃ. χὶν. 5. ἵνα κἀκεῖνοι τελειω- 
θῶσιν τοῖς ἁμαρτήμασιν. ΖἼώασε. ν. 17 
ἐτέλεσαν τὴν πονηρίαν αὐτῶν. Κατὰ 
τῆς κεφαλῆς ΡΥΓΟΌΔΟΙΥ τείετϑ ἰο Μαῖῖί. 
ΧΧΝΊΪ. 25 ἐφ᾽ ἡμᾶς : οἵ. Αοίδ χνίϊ!. 6, 
δηαὰ ἴογ [ῃ6 εχαοῖ ρῆγσγαϑθθ 1 (οσ. 
ΧΙ. 4. 

3. περιήρχοντο δὲ πολλοὶ μετὰ λύχ- 
νων κιτιλ.}] “παῤ. διαί (Β) 7 ἐν 
παντὶ τῷ κόσμῳ ἧψαν λύχνους ἀπὸ 
ἕκτης ὥρας ἕως ὀψίας. ὙΥΊ νομί- 
ζοντες ὅτι νύξ ἐστιν σοηραῖε Ογας. 
οΖόγ{ί. νι]. 305---6 ἤματι μέσσῳ | νὺξ 
ἔσται σκοτόεσσα: ἐ)ζάαξε. ν. 14 ἔπειτα 
Ὁ Ν Ὡ" ἊΝ ΄ ᾿, 9 , 

᾿ἐγένετο τρεῖς ὥρας σκότος καὶ ἐλογίσθη 
νύξ. Ἐλ560. «΄. 2. Ρ. 487 ἡμέρας οὔσης 
νὺξ ἀπὸ ὥρας ἕκτης τὸ περιέχον συν- 

έσχε μέχρι τῆς ἐνάτης. ΟὙΤ]. εαἕέελ. 
ΧΙ. 24 σκότος ἐγένετο ἐν ἡμέρᾳ μέσῃ 

ον. ὠνόμασε δὲ ὁ θεὸς τὸ σκότος νύκτα. 
ΤῊ 2“ ,)αασοαίξα τὸν α}5 ἃ πηοίϊΐνα ἰού 
[6 βίγεβϑ ἰαϊὰ ἀροὴ ἴῃ6 πἰρσμι κε 
ΟΠδαγδοίου οἵ ἴῃ6 ἀδγκηθϑϑ ; ἴζ τῃ6 
ἴγαα Πουβ νεγα σοιηΐθα 45 ἃ ηἰρἢΐ, 
ἴζ νγὰ5. ῬΟ551016 ἴο πγχαϊηϊαίη {Π6 16 γὰ] 
δΔοσαγδου οἱ Μαῖίι. χιϊ. 4ο. Ἐρθίδγθησα 
15. 4150 πηδάβ ἴο Δπηοβ νι]. 9, Ζεςῃ. 
χῖν. 6,7. ᾿Επέσαντο ἢδ5 σαιι56 4 τ ἢ 
αἸῆου!γ. ΡῬτγοῦ. Βοθίηβοη αἱ οπσα 
ϑΒυρραϑίβα ἃ γαίθγεημος ἴο [Ὁ μη χνη]. 
6 πὰ ἴο ἰϑαϊδῃ 1|ἰχ. 10 πεσοῦνται ἐν 
μεσημβρίᾳ, ἀπα 1 τ1Π6 ννογὰ 15 βοιιπά, 
1Π6 Ἰαϊίοι ραββᾶσα 15 δἰ πγοϑβί σθυςδί Π]Ὺ 
ἴῃ νίενν. ὅ66. βοψανεῦ {Π6 οὐἱτῖς αὶ] 
Ὠοία, 

5. ὁ κύριος ἀνεβόησε κ-τ.λ.} ΤΠ 
51||6Π66 15 ὈγόΚεη αἵ ἰδησίῃ ᾿γ « Ἰοπὰ 
ΟΥΥ : Μαῖι. χχνϊ. 46 ἀνεβόησεν (ἐβόη- 
σεν ΒΙ,, 33, 8]., 580 ΜΚ.) ὁ Ἰησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ. ΤῈ νογάβ οἵ {Π6 
ΟΥΥ ἴῃ (Πς Ρείγίπα ἔταρστηθηΐ ἀδρατὶ 
ΜΙ ον ἔτοπὶ [Πο56 ἴῃ Μι. πὰ ΜΚ., ἂ5 
Ὑν6}] 5 ΠΌιη {Π6 οΥἹρίηδ]; ὁ θεός (Ξε θεέ 
ΜΚ.) Ὀεοομπηθ5 ἡ δύναμις, [π6 Ξεςοπά 
μου ἃπάὰ ἵνα τί (εἰς τί ΜΚ.) ἀἰδαρρεαυ, 
ἐγκατέλιπες 15 ΤΕρΙαςεα Ὀγ κατέλειψας 
(εξ. Αοἰβ νὶ. 3). Τῇα ναγϊδηΐς οἵ 
16 ΤΧΧ, [γον ΠΟ ᾿ἰσῃξ οἡ δὴν οἵ 
6586 Ἵἤδηρεβ, Ποῦ ἰ5α ἴῃ6 Εουσίῃ 
Δ γογά οἰϊβὰ ἴῃ δὴν θεῖ ἴΠ6 σαποη ο δ] 
ἴογπη ὈΥ ἴΠ6 σγεαΐ ψυϊζειθ οὔ τῃ6 
βθοοηά δηᾶ τἢϊγὰ σδηζισίθ5. Εἰ- 
56 15 ἰηάἀθθα (γον Πἰρμΐ οἡ της 
5 στ τατοη οὗ δύναμις ἔοΥ θεός ; αἴζοΥ 
τα πλαυΚίηρ (εἴδ7,1. δ. Ρ. 494) ἴμαΐ τΠς 

ΗεΡ. Πὰ5 ᾿ξ ἀπά ποῖ τὸς Π6 Ροϊηίβ 



ΙΟ ΕὙΆΓΓΡΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΠΕΡΡΟΝ 

ῇ ς ͵ ͵ « ᾿ , ῃ Α ᾽ " 

λέγων Η λύνλμιο ΜΟΥ, Ε δυνάμιος, κἀτεέλειψδὰοὸο με΄ καὶ εἰστων 

ἀνελήφθη. καὶ αὐτῆς [τῆς] ὥρας διεράγη τὸ καταπέ- 
“΄. ΄σ ΄σ 5 Ά 3 Ἷ, 

τασμα τοὺ ναοῦ τῆς Ιερουσαλημ εἰς δύο. 

» “5 ΄ “- ΄“΄ “" 

2 αὐτῆς τῆς ὧρας] αὐτος ὡρας: αὐτῆς τῆς ὥ. Κ., Η., Ζ,, αὐτῆς ὥρας 1,. 

ουξ {παι Ασῃ1α δ΄οηα τεσοσηϊβοά [ῃ6 
ἀιβειποίίοη: οὐκ ἠξίωσεν ὁμοίως τοῖς 
λοιποῖς ὁ θεὸς ὁ θεός ΛΟΥ μεταβαλὼν 

εἰπεῖν, ἀλλά ἰαχγρέ μου ἰσχγρέ μου 
- δὐάϊηρ τὸ δὲ ἀκριβές ἐστιν ἰοχΥα 
μΟὺ ἰαχύς μου. Τηδ Τοτά, ἘΠ αβεθὶα5 
αἀάς, νοιἹά ποῖ πᾶνε ἀϊθα, ὑη]1655 

ΗΙ5 ϑίτοηρ Ομ (2.4. της Εδίπῃετ) μδά 

Ιεἴ Ηἱπι:; καταλέλοιπεν οὖν αὐτὸν ὁ 
ἸΙσχυρὸς αὐτοῦ, θελήσας αὐτὸν μέχρι 

θανάτου... κατελθεῖν. Ἐὸοτ 2 ὲ -ε- δύναμις 
σοπρ. [Πι5ι1π, εἴα. τ25 τὸ οὖν 
Ἰσραὴλ ὄνομα τοῦτο σημαίνει "Ανθρω- 
πος νικῶν δύναμιν: τὸ γὰρ Ἴσρά ἄνθρωπος 
νικῶν ἐστι, τὸ δὲ ἤλ δύναμις: ἀπα 

{01 ΤΡ ΡΠΤαΞΕ ΟΣ δι (Ν Ὁ 
(δ πχχὶ 20; πον: Π|- 2,» ΜΠ 1: 
1, Νεῆ. ν. 5 ογα {Π6 1,ΧΧ. Πα5 οὐκ 

ἔστιν δύναμις χειρὸς ἡμῶν). Βαΐ ὃς ΤΑΥ͂ 

Πᾶνα Ῥθεη σοη[ιβεα ψ ἢ 2), ἀπά 1 
50, Α41114᾽5 ἰσχύς νᾶ5, 85. Επε- 
Ῥίὰ5 ϑ5ᾶγϑ, ἀκριβές: δύναμις 15. {Π6 

1ΧΧ. τεηάογιηρσ οὗ γι 1Ϊῃ δροιξ 150 

Ρίαςθεβ. Ἕἐ Ὑπεοάογεί. λκοζ. μεόό. 
ν. 4 τὸ δὲ ηλ ψιλούμενον μὲν καὶ αὐτὸ 

δηλοῖ τὸν θεόν, δασυνόμενον δὲ τὸν ἰσ- 
χυρόν. Μοῦῖθ τϑιηΎ ΚΑ} }6 15 Ρείου 5 
σοηνουβίοη οἵ {πΠ6Ὸ απαδβίίοη ᾿ηΐο ἃ 
αἰγοοΐῖ βίδίειηθηΐ Ὀν ἴΠῸ οπγϊβϑίοη οὗ 
ἵνα τί. 1 ςαὴ ρίοάϊοε. ΟἿΪΥ ΟΠ6 
ῬΆΓΑ]16] : ΕΡΏΓΑΙΠΙ [6}15 τι5 (57.272. πεῖν. 
λαεζ. 56) [Πα αἱ ἴῃ 8556 Π10165 οὗ 
ἃ Οποβίϊὶς δεοῖ ΨΏΙΟἢ ΠῈ σοπηροΐβ 
ΜΙ [ἢς ἢᾶπηα οἵ Βαγάδίβδηῃ ἃ ΠΥ Πλη 
νγὰ5 ϑιηρσ ἴῃ ΨΏΪΟΠ ἃ ἔξιηδ]α νοῖςα 

γεοϊϊθα τπ6 ννογάβ αὐτῶ τλλογες 

παολὶϑ αὐδιαξσ, “ΜΥ Οοάὰ 
δηά πὴν Ηφδα,ἴμοαυ Παβί ᾿εἰτης δ]οης." 

(Π οὐε ἘΠῈ γε τὸ Ὁ. ΟΕ ΒΞ Τ 2Ε 7) 
Α Ναϊθηςηΐϊδῃ ραγίγ πηθηϊοηθβα ὈΥ 
Ιγτϑῆδθιιβ (1. ὃ. 2) ἴδιρῃΐ {παΐ [6 
ΤΙ οτὰ ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν “ὋὋ θεός μου [1.Αἴ. 
Ζ7)61ε5 γη161ε5. 7)6145 71625] εἰς τί ἐγκατέ- 
λιπές με; μεμηνυκέναι ὅτι ἀπελείφθη 
ἀπὸ τοῦ φωτὸς ἡ Σοφία καὶ ἐκωλύθη 
ὑπὸ τοῦ Ὅρου τῆς εἰς τοὔμπροσθεν 
ὁρμῆς. Βαΐ {πε οΥρΡΊΠ8] ἔογπι οὗ {ΠῈ 
ΜΟΓΑ͂ 15 Ποῖα τεϊδιηθά. 

Ι. καὶ εἰπὼν ἀνελήφθη] (ΟΠΊΡ. 
ΜαΥΚ᾽ χνὶ. 19 ὁ μὲν οὖν κύριος μετὰ 
τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη. ῬεῖεΓ 

το πον 65 {ΠῸ ἀνάληψις ἴο {Π6 πηοπηθηΐ 

οὗ ἀθαΐῃ, δηά ἴΠ6 δβχργβϑϑβϑίοη Π85 θΈθ 
αἀορίεα Ὀγν Οἤρεη 72761{. τ40 ““5ἴα- 
{ἰπΔ αἱ οἸαπιανὶ δα Ῥαΐγειη γες αρ- 
[15 6ϑἴ.. ροϑί {γ85 Ποίδαϑ γεσερίιμβ 
εϑι"; τῃ6 ατεεκ 15 ἰοϑίῖ, θαΐ γεχοῤΖις 
ἐδέ 5 ἴῃε. Ο. 1,. τεπάδχιηρ οἵ ἀνε- 
λήμφθη ἴῃ Ιτεπδεῖ5 δη6 τη ἴῃς ΜΌΠΙΟἢ 
(αοβρεὶα Κπονῆ δ5 ῳφ ( ἢϊΐϊε, ρ. 
137). ἢ Ρείετῖβ νῖενν οἵ {Πϊ5 
ἀνάληψις σοηρ. ΟἸΙεπι. ΑἸδθχ. ἐτε. 
Ζλεοά. ὃ 61 ἀπέθανεν δὲ ἀποστάντος 
τοῦ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπὶ τῷ Ἴορ- 
δάνῃ πνεύματος. 

2. διεράγη τὸ καταπέτασμα κ.τ.λ.]} 
Ουτι]. σαΐσελ. χιϊϊ. 32 τὸ καταπέτασμα 
τοῦ ναοῦ... διερρήξατο. 70. 30 τὸ τότε 
διαρραγέν. ΤΕΥΟΠῚ6 2721 774. ΧχνΊ!. 
“Ἰὴ ΘΙΔΉΡΈΙΪΟ Οοἰπ5 586 ρῈ ἔδοϊ ΠΊι5 
ΤΠ ΘΏΓΙΟΠΘΠῚ [Εἰ|. 566. ΗΠ ΘΌΓΑΘ6Ο5] 5αρεῖ- 
ΤΠ Πα [ΠΡ ᾿ηβηϊΐαθ τπᾶσηϊία- 
αἸπη15 ἔγασῖα ΠΔ 6558 δίαιια αἰ π|511ΠῈ 
Ἰεσίπηιιβ." Τῆς Ἱερουσαλήμ 15 9Π6 
οὗ βενεῦδὶ ᾿παϊσδίίοηβ ὑπαὶ {Π6 ἔγασ- 
πηρηΐ νγὰ5. νυγ! 6 Οὐδ 6. Ρδ]θϑί! 6, 
ΟΥ̓ δἴ 811 ενεηΐβ ἴοὺῦ ποη- ΡΙ θϑι ΙΔ ῃ 
ΓΘ Δ 6Γ5. 
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ΥΙ. 
Ἁ ’ » , ἢ «.« δος “ 

Καὶ τότε ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους ἀπὸ τῶν 
“ “ , νι Ν ᾽ ᾿ ᾽ αὐ “- “- ᾿ 

χείρων τοὺ κυρίου, και ἔθηκαν αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ 
ς ΄“ ΄ ᾽ Ἷ ᾿ ΄ , ᾽ , 

ἡ γῆ πάσα ἐσείσθη καὶ φόβος μέγας ἐγένετο. 
ε » Ἁ ς ,ὔ «“ 5 ’ 

ἥλιος ἔλαμψε καὶ εὑρέθη ὥρα ἐνάτη. 

ΤΟΤΕ 

᾽ , ; « 

ἐχαρησαν δὲ οἱ 

᾿Ιουδαῖοι καὶ δεδώκασι τῷ ᾿Ιωσὴφ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἵνα 
᾽ ᾿ , ᾽ ᾿ ς ( ν .« ᾽ ᾿ ᾿᾽ 

αὐτὸ θάψη, ἐπειδὴ θεασάμενος ἦν ὅσα ἀγαθὰ ἐποίησεν. 

3 ἐγένετο] 1 Π1. ἐγενετε 

Ι. καὶ τότε ἀπέσπασαν τοὺς ἥλους 
κτλ] ΜῈ καὶ τότε Πομρ. ς. ἰ. 
ΤῊ Εουτ (ο5ρΡ6] αἰοῆς πηθη τ] 005 
1η6 ἧλοι ἀηα, κα Ρϑίθυ, τη θη 0085 
1Πθ ΟἿΪΥ ἴῃ σοπηδθχίοη ΜΠ τῃς 
ἘΠ ΠΕΞ- 50 ΟΥἹ]. εαζεοΐ. ΧΙ]. 28 
ἐξέτεινεν ἀνθρωπίνας χεῖρας...καὶ προσε- 
πάγησαν ἥλοις. Οπ {πὸ οἴΠοΥ Παηά 
Τυβίη, τείεγσιησ ἴο Ρ5. χχί. (Χχ].) 17, 
νυΥϊῖο5 (ζαῖ. 97) ἐσταύρωσαν αὐτὸν 
ἐμπήσσοντες τοὺς ἥλους τὰς χεῖρας καὶ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ ὠρυξαν : 27:77, πόδας 
καὶ χεῖρας ὠρύγη. 

2. ἔθηκαν.. ἐσείσθη] “ΔΘ [πες 
1οτα 5 Βοὰν ννᾶ5 ἰαϊά προ [ῃς βασίῃ, 
16 ψῇοὶΘ δαυῖῃ αυακοα. Τῆς ἰη- 
οἰάθης ἰ5 πῃθηϊ]οηθα ΟἿΪΥ ὈγΥ 51 
Μαίίμεν (χχνὶϊ. 51), ῆο Ποννενεῦ 
σοηηροίβ τ ψΊ ἢ {π6 φαίη, αηα ποῖ 
ψ ἢ τΠ6 ργαραγαίίοη ἴοσ ΒΓΑ]. 
Πᾶσα (ΠΟ ἢ 15 ποῖ ἴῃ Μαίί.) βυρσεϑίβ 
ἃ Ττείεγθηςα ἴο 761. ν]ϊϊ. τό ἐσείσθη 
πᾶσα ἡ γῆ : ςοπρ. ἔν. ΜΖεοΩ, ἴ. (Β) 11 
σεισμὸς γὰρ ἐγένετο ἐπὶ τὴν γῆν ἅπασαν. 

3. καὶ φόβος μέγας ἐγένετο] Μαίι. 
ΧΧΝΊΙ. 54 ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ ... ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ 
γινόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. 

τότε ἥλιος ἔλαμψε κιτ.λ.}] (νη. 
εαἕεελι.. χἰϊὶ. 24 μετὰ τὴν ἐνάτην ἔλαμψεν 
ὁ ἥλιος" προλέγει καὶ τοῦτο ὁ προφή- 
της (Ζεοἢ. χὶν. 7) Καὶ πρὸς ἑσπέραν 
ἔσται φῶς. ἘΞΡΗΓαΑΐΠ,, φύαλις. φολιςο͵ΐ. 
ἐχῴ. Ρ. 257 “165 Πποΐδϑ 50] ορίθηθβ- 
Ὀτγαΐι5 οϑί εἰ ροβδίθα ἄδθηθο [υχιῖ." 
Οησα τοῦ [ἢ ρηο,οη 5ῃθννοα {6 
Βουγ, δηὰ ἴξ ννὰβ 56θὴ ἴο "6 (εὕρεθη) 
3 Ρ.1Δ. Τῇῆα δαοϊ σαπλα ἴο ἴῃς [ενν5 

δ ενι 

ἢ (ῃ6 ίοτος οὗ 4 αϊβοονοῦυ, 50 
᾿ΠΠΡΓΘσϑοα παᾶ {πον Ῥθθη νὰ {Πα 
ΘΙ ΙοΥ [Πδὲ 10 ννὰ5 ηἰρσῃί. 

4. ἐχάρησαν δὲ οἱ ᾿Ιουδαῖοι κ.τ.λ.} 
ΤΠς [ΘυνΊ5 ἢ Ἰθδάθυϑ γο]οϊσθα, νεῖ ΠΥ 
αἱ (ῃ6 γραρρθάγδηςα οὗ {πΠ6 ὅπη, {Π6 
[τιιϑίγαϊίοη. οὐ {ΠῸ6ῚΓ ἴθαγβ {πΠαΐ {ῃς 
Ἂν νου Ὀ6 Ὀγοίκθη (ο. ν.), οΥὙὙ {Π6 
5 σ0655 οὐ {ΠῸ6ῚΓ πλυγάογοιι5 ἀθϑίσῃ ; 

1 τῃς Ἰαϑίῖ, σοιηρ. [οῃη χνὶ. 21 ὁ δὲ 
κόσμος χαρήσεται. ΙῺ {ΠεΕὶγΓ ἰογΥ {ΠΕῪ 
ΡῬίασβ πὸ απΠ!Πουν ἴῃ [Ο5Θρἢ ἢ 5. νὰν; 
δεδώκασι ἱτηρ]165 {πα [6 ῬονεΥ ἴο 
Τί 56. νγὰ5 ΧγθαΠ]}νῪ ἴῃ {Ποῖ παπάς, ποί- 
νυ Πβίδηἀϊηρ Η ογοα 5 }γιϑα!οείοη (οἔ. 
ς. 11.}; [ΟΥ̓ {Π6 ρετίεοί, οὗ, ας. ν"], (παρα- 
δέδωκεν). Ἐπειδὴ θεασάμενος... 
ἐποίησεν τηιδί Ὀ6 ἴφκθη δ5 ἃ θεῖ: 
“]οβθρὴ Παὰ Ῥβεη ἃ ἀϊϑεῖίρ!θ, μα μά 
νυ ἸΠ 5564 811 ἰ[ῆς σοοά ἀδεάβ οὗ τῃς 
Οὐποιῇθα ; Ἰεῖ πῖπη ῬυγΥ {Π6 Βοάγ [ἢ 
ἢ ννου]ά᾽ ; τ1η]655 ννῈ δοσθρί 1ῃς 5τιρ- 
βαβίίοη οὐ Μὲ ΝΊοΠοΙβοη (“1 ςακϑληγ, 
1966. 17), {Παΐ τῃ6. νογάβ ννϑῦς οτὶ- 

ΒΊΏΔΠΥ ἃ Πλαύσῖη4] ποΐβ αἰδοπρα ἴο 
[η6 βίουυ οἵ τπ6 ρϑηϊίθης (Ὠϊοΐ, ἀπά 
γγοΥῈ. δἰζευνναγάβ ϑῃιμθα ἰηίο τῆς 
τηδΥσΊη οὗ [ῃ6 ργθϑθηΐ ραβϑαρε δηά 
ἔγοπὶ [Πϑηςα ἰηΐο {πΠῸ ἰοχί. Βαΐξ (Πϊ5 
ΘΧΡΙ Δ ηδίϊοη 566 ΙΠ5 ΠΠΠΘΟΟσβαῦυ. [}ἢ 
{Π6]Γ ΠΙΡΗΓΠθαγίθ ποθ ἴΠ6 ϑουῖθ65 
ἃηα Ρυγϊθϑίβ ᾿πάπσα {πο βοῖνοθ. ἴῃ 
ΠραΥ 655 Ὀδηΐοῦ αἱ (ῃ6. ὄχρθῆβο οὗ 
]οβθρῃ. Τὴθ νογὰβ ἄρρϑαῦ ἴο ἢανς 
Ὀδβη βϑιισβεϑδίθα ὃν [ὉΠ χὶ. 4ς θεα- 
σάμενος ὃ (ν. 1. ἃ) ἐποίησεν: ΘΟΙΏΡ. 
Αοἰδβ ἰἴχ. 36 ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν. .ὧν 
᾽ , 

ἐποίει, 
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Ἁ Ἁ Α Ἷ ᾽ὕ Α »} 

λαβὼν δὲ τὸν κύριον ἔλουσε καὶ εἴλησε σινδόνι καὶ 
᾽ , αν. , ͵ ΡΝ 
εἰσήγαγεν εἰς ἴδιον τάφον καλούμενον Κῆπον ᾿Ιωσήφ. 

ΔΙΙ. Τότε οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
ε ΡΝ , - Α ΄ ΄ ᾽ 

ἱερεῖς, γνοντες οἷον κακὸν ἑαυτοῖς ἐποίησαν, ἠρξαντο 
, ᾿ ΄ 4. ἣ ΄σ ς ’ ε “ 

κόπτεσθαι καὶ λέγειν Οὐαὶ ταῖς αμαρτίιαις ἡμων" 

Ι εἴλησε] ἐνείλησε Η., Ζ. [ σινδονιν 

εαἼ]υτοις | [η]ρξ[α]ντο κοπτε[σ]θ[ αι] 

1, λαβὼν δὲ τὸν κύριον κ.τ.λ.] Μαίί. 
ΧΧΥΊ]. 59 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα, Γ οΠη χίχ. 
40 ἔλαβον τὸ σῶμα. (οιηρ. [οΠπ χχ. 
2 ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου. 
ΕΟΓ ἔλουσε 566 Αοΐβ ᾿ἰχ. 37 λού- 
σαντες δὲ ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐἴλησε 
σινδόνι 15. ἴτοτη ΜΑΙΚ χν. 46 ἐνείλησεν 
τῇ σινδόνι : Μι., 1,., Πᾶνε ἐνετύλιξεν 
[ἐν] σινδ., 1. Πα5 ἔδησαν ὀθονίοις. 

2. εἰσήγαγεν ... Κῆπον ᾿Ιωσήφ] 
Εθηκεν αὐτὸν] (50 411] [6 Θ'γπορί[515) 
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ (ΜΚ.). Τάφος 
15. πϑϑὰ Ὀγ Μί. ᾿μπ5ι αἰζεγνναγάς (χχν!]. 
61, χχν!!. 1), Ἦν δὲ (445 81 7]ὁ0Ππ 
ΧΙΧ. 41) ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη 
κῆπος; καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν... 
ἐκεῖ οὖν.. ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον 
ἔθηκαν Ἰησοῦν. ἴῃ {π6 Τ)᾿αἰ ϑβατοη 
{Π6586 ννογάβ ᾿πίθγνεπο θοΐννεθῃ Μδτῖς 
χν. 46 δῃὰ Μαῖίϊ. χχν!]. όο. Ῥείετ 5 
κῆπος καλούμενος κιτιλ. τῆδΥ Πᾶνε 
ΔΙΪΒΘΠ 51]ΠΊΡῚῪ ΠΌΠπῚ ἃ ἀδϑῖγε ἴο οοη- 
ΝΟΥ 1Π6 ᾿πηργθϑϑίοη οἵ ἱπάερεπάδηϊ 
Κπον]θάρε ; γεῖ ΗἩδγηδοϊτ 5 ηπθϑίϊοη 
5ῃου]α ΡῈ Κερί ἰῇ νίαν : “νναὺ (δ Γ 
κῆπος Ἴ. ΖΓ ΖαΙὶ 465 Νεγίαβϑουβ οἴννα 
εἷηθ. Ὀεκαηηΐῖο [οσδΠ αι ἢ (ΟΡ. 
Αοίβ 1. 19 γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς 
κατοικοῦσιν ᾿Ιερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι 
τὸ χωρίον ἐκεῖνο.. -.Χωρίον αἵματος. 

3. τότε οἱ ᾿Ιουδαῖοι κιτ.λ.)} ΤΠ 
Τηο Θη ἴα ν ἸΟΥ 15 σπμδηρθα ἰηΐο ρ6π6- 
ΤᾺ] ΠΠΟΌΓΠΙΠΡ, [ἢ ΜΏΙΟΘΉ ἴογ αἰ ἤδγεηΐ 
ΓΘΆ50η5 {πΠ6 [Θνν 5 ᾿δδάθυβ (ο. ν]].), 
τῃ6 ΤΠ Ί5ΟΙΡ165 (20.)}, αἀπα τἴῃ6 ψῃο]α 
ῬΕΟΡΙΘ (ς. ν111.), ἴαϊκα ραζγί. ὙΤΠοΓο 
15 δραῖὶη ἃ σταίεσγθησα ἴο ΡΙΌΡΠΘΟΥ: 
ΠΟΠΊΡ. ΑἸηο5 ν]]]. 10 μεταστρέψω τὰς 
ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος καὶ πάσας τὰς 

3 οἱ ἱερεῖς] οἰερεις 4 [κακον 

ᾧδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον.. ὡς πένθος ἀγα- 
πητοῦ. ἘΠ ΒΘΡ 5 («΄. ἐ. Ρ. 486) ᾿πηΐοτ- 
ΡΓοῖ5 Απηοὸβ λς ἴῃ ἃ ψιΔαΥ 56 η56: ἐξ 

ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο μετέστρεψεν αὐτῶν 
ὁ θεὸς τὰς ἑορτὰς εἰς πένθος... τῆς περι- 
βοήτου μητροπόλεως ἀποστερήσας αὐτοὺς 
κιτιλ. ΟΥἿ] Πονγενοῦ (σαζοολ. ΧΙ]. 25) 
[ο]]ονν5. Ρείΐου : ἐν ἀζύμοις γὰρ ἦν τὸ 

πραχθὲν καὶ τῇ τοῦ πάσχα ἑορτῇ, πὰ 
ΡΓοσθαα5 ἴο ἀθβοῦῖθα ἴπΠ6 συϊεῖ οὗ {Π6 
ΑΡοβίίθ5 ἀπα {πὸ ψοπΊθη. ὉΠ} 1.8 
]ενδ᾽ αἵα {πΠε6 ΕἸάδβ δηὰ Ρυιβϑίϑ: 
οἵ. ο. ν"]. οἱ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι 
καὶ πρεσβύτεροι: 727177α, οἱ πρεσβ. 
πρεσβ. καὶ γραμματεῖς : σςορ. Μαίί. 
ΧΧΝΊΪ. 41 οἱ ἀρχιερεῖς .. μετὰ τῶν γραμμα- 
τέων καὶ πρεσβυτέρων, 62 οἱ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ΧΧΝ1]. 11 τοῖς ἀρχιε- 
ρεῦσιν..-«μετὰ τῶν πρεσβυτέρων. 

4. ἤρξαντο κόπτεσθαι καὶ λέγειν Οὐαὶ 
κιτιλ.}] ὙὉηε ννογάβ δι θιῖοα το {Π6 
Ἰθδάουβ ἃ΄6 5 δίῃ! }}ν [Πο056 νν ΒΟ ἢ 
ἀὙ6 Ραὰΐ ἰηΐο {Π6 τηοστῃ οἵ {πε ὄχλοι 
1 ΒΟΠῚ6 ΘΔΙΎν νοῖβϑίοηδ5 οἵ {μ|κὰ ΧΧΙΙ. 
48: τῃ6 (υτεοϊοηϊαη ϑυγίας ᾿ῃϑοσίβ 

{πε .ῶ.ς ΘοΡ τ λ."- .-Ὡφ5φὦοὦ 

ρων» :Φ59 ν (σοιῃρ. {πὸ 7)οεΐγΖ716 

οΓ “«ααῖ, (ὰτοίοη, «4 ηεογιί «δγγίας 
“])οοτελ,1671: 65, ὈΡ. 9, 10), ἀπ ἴῃ ἃ ἔΠΠ|6Υ 
[οΥΠ1, ΟἸοβοὶν ἀκίη το {Πδΐ νυν] ἢ 566 ΠῚ5 
ἴο ᾶανε θεεὴ Κπονη ἴο Ρείεσ, {πον 
ΟσσαΓ ἴῃ {π6 Ο.1,.. ςοα. ϑαηρογιηδη- 
6515 (91) “τιὰθ ΠΟΌΪ5 απ|86 ἔδοίΐα βιιηΐ 
Ποάϊδ ῥτορίεγ ρεςοδία ποϑβίγα, Δρρ͵το- 
Ρἰπαιδι δηϊπὶ ἀδϑοϊαίο Ηϊογιιβα- 
Ιεπ1." ὙὉΠαῖ {π6 νγογὰβ ἴῃ 50Π16 [οΥΠῚ 
ΒΟΟΣ ἴῃ ἘΠῸ ἴαχε ὉΓ ΤΑΙΩΝ 15 
ΡΓΟΡΑθ]6 ῸΠπῚ ἘΡΏΓ ΑΙ Π1᾽5. σοπηηθηΐ 
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»" ε 7, ᾿ Ὰ , ᾽ ἔ ἤγγισεν ἡ κρίσις καὶ τὸ τέλος ᾿Ϊερουσαλημ. ἐγὼ δὲ 
᾿ ΄“ ε 7 ᾽ , ᾿ 7 ᾿ 

μέτα τῶν εταιρῶὼν μου ἐλυπουμῆην, καὶι τετρώμενοι κατα 

διάνοιαν ἐκρυβόμεθα: ἐζητούμεθα γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς 
΄“- ε Ἁ ᾿ ΄ ᾽ ρΩ Ἁ , κακοῦργοι καὶ ὡς τὸν ναὸν θέλοντες ἐμπρῆσαι" ἐπὶ δὲ 

, Ἂ ᾶ Ξ , - 
τούτοις πᾶσιν ἐνηστεύομεν, καὶ ἐκαθεζόμεθα πενθοῦντες 

᾿ Ἷ, Ἁ ΝΠ .« ΄ ’ 
καὶ κλαίοντες νυκτος καὶ ἡμέρας εως τοῦ σαββατου. 

τὴ Ἐπεσίρ᾽ κατα διανοιαν 

ὅψ. φο7ῖς. Ὁ. 248 ““ἀπῖα ποχ ρυϊπηα 1πά1- 
ὈΥΠῚΠῚ ογαΐ [π᾿ ΟΥΕ ΘΟΙΙΠῚ..ΟΧ δἰΐοσα 
ζ7αε ξαςῖα 651 ἴῃ ΟΥ̓́Θ ΒΟΥ ΠῚ εἴ ΠΟΙ Ρ]Ο510 
Τ Δ ΠΠ1ΠῚ ἴῃ ΡΘοΐογα δου ἢ; {ΓΙ ΠΟΥ 
οἡ Ε΄. τείδοτβ ἴο {π6 ριορῃεῖβ ψῆοῸ 
“ογϑίο]α {πὸ ἀδϑίγιοίοη οὗ {ποτ οἰτγ᾽ 
(οἴ. γι), Ῥ. 252). ΤἼΘ βϑηθϑβὶβ οἵ 
16 ᾿ἱπίουροϊδίοη 15 Παγάϊν ἀοιθτα!. 
Οὐαί 15 ἴπΠ6 παῖιγαὶ! δοσοπηραηϊπηεηΐ 
οὗ κοπετός, σορ. 3 Κίηρβ χῇ]. 30 
ἐκόψαντο αὐτόν Οὐαὶ ἀδελφέ, ἀπά 
νου] ΘοΟὴ δϑϑουΐ 15 τρῆς το (Ό]]ονν 
τύπτοντες τὰ στήθη. ΟΥ̓ τὶ τηᾶν Πᾶνα 
ΔΙ ἀ6ἀ ἴο ἃ ργορῃδίϊο ἠοοῖές εἰαοῖοδ, 
ΟΥ"1]. εαΐφοῖ. χιϊϊ. 12 τοίετϑ ἴο 158. 11]. 
9 οὐαὶ τῇ Ψυχῇ αὐτῶν ὅτι βεβούλευνται 
βουλὴν πονηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν (οἴ. Ρ. 12,].4). 
ΤῊΘ παοχί βίερ ψοι]ὰ θὲ ἴο δάὰ {Π8 
ννογᾶβ ἤγγισεν ἡ κρίσις ΟΥἩ ἡ ἐρήμωσις 
ΟΥ̓ τὸ τέλος Ἱερουσαλήμ, ΟΥ̓ ΞΘοτη6 σοχη- 
Ὀϊπαίϊοη οἵ τμ6 πὶ οι δα οἡ [)Δη. ἰχ. 
2, 26 οἵ οἢ [1|Κ6 χχὶ. 20 (ςοπΊρ. Αροο. 
ΧΥΠ. 10, 19 οὐαὶ οὐαὶ ἡ πόλις ἡ μεγάλη 
οὐ ἦλθεν ἡ κρίσις σου... ἠρημώθη). ϑ 0 ἢ 
ννογάβ νου Πᾶνα δοαιϊγεα ἃ 5ρθοῖδ] 
ἔοτοθ ἴῃ τείθγεηςε ἴο ΓΘ 54] 6 πὴ αἵ {Π6 
τἰπ6 οὗ {Π6 πα] οὐϑῃϊησ οὐἱ οἵ {Π6 
Του 5} πδίῖοπδὶ ᾿Π{6 πη οὺ Ηδατγίδη. 

1. ἐγὼ δὲ μετὰ τῶν ἑταίρων κ.τιλ.] 
ὙΤὮΘ ΡΘΥ5ΟηΔ] οπαγδοῖου οἵ {Π6 παῖτᾶ- 
τἶνε ἀρρθαῖβ ἤεῖα; οἷ. Ζη7γα, α. ΧΙϊ. 
ἐγὼ Σίμων Πέτρος. (οτηρ. Οὐγιδί{ιε- 
πεν τἰ. 46, τν. 7, ν. 7.) νὶ. 12, νἱῖ. 11. 
Ἑταῖρος 15 ποΐ πι564 ἴῃ ἴΠ6 Ν. Τ' 45-- 
συμμαθητής (ΤοΠη χὶ. 16). ΜΈ ἐλυ- 
πούμην σΟΙΊΡ. [ΟΠ χνὶ. 20 δπα Ρεῖ. 
ἘΉΗΣ Τετρωμένοι κατὰ διάνοιαν, 
ἀραΐϊῃ, ἰ5 ποῖ ἴῃ {με ϑίγν]α οἵ [ες 
Ν.Τ., Ὀὰξ ἃ 5 ΠΉΠΔΥΓ ΡΏγαβΘ οσσιΓ5 ἴῃ 

4 εἴμπρησαι] ς εκα[θεζομε]θα 

2 Μδος. 11]. 16; σοιαρ. Π1οά. 51ς. 17. 
112 οἱονεὶτετρωμένος τὴν ψυχήν. Ἐ- 
κρυβόμεθα ταν πᾶνε ὈΕΘη 5ιιρρεβίθα ὈΥ 
Τομη νιϊΐ. το, χίϊ. 36 (ς(. χῖχ. 38), οὐ ὈῪ 
[ῃς ἱποϊάθπί οἵ ]οῆη χχ. 19; ἰΐ 15 
οορίεα Ὀν Ογη]]. σαΐσελ. χὶϊῖ. 25. ὠδυν- 
ὦντο δὲ ἀποκρυβέντες οἱ ἀπόστολοι. 

3. ἐζητούμεθα γὰρ κ-τ.λ.] (οΙΗΡ. 
Μαῖι. χχιῖϊ. 7 ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς 
ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν. 
ἘΡἨγαΐπιὶ 1. “βαποίιδγιατη σΟΠΊθιι85- 
τὰ εἴ τοι ρ πὶ αἰγιιςατη αϑί." ΤΠαδΐ 
1ῃ6 Αροϑίϊεβ μαὰ ἀδββίρηβ ἀροη {ΠῸ 
ΤδΙΏΡΙ6 πλὶρ μΐνν6}} Πᾶνε θ6 θη Ἰηΐεγγθά 
ἔτοπὶ {π6 Ἰαησιασα δἰ θυ ἴο {Π6 
Μαβίεσ (Μαϑιῖς χῖὶν. 58, χν. 29; οἱ. 
ἈΑδῖς Υ1ν 15. 14): 

4. ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν ἐνη- 
στεύομεν] “Το Δ4ἀ ἴο οἵ ἰΓΟῸὉ]65 τνῈ 
ννγα Κεορίηρ αϑί. ΜΚ 1ϊ. 20 ἐλεύ- 
σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν 
ὃ νυμφίος καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ (1.,., ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις). (γί. ν. 1 ἡμεῖς ἐνη- 
στεύσαμεν ἐν τῷ ἀναλημφθῆναι αὐτὸν 
ἀφ᾽ ἡμῶν. Τῆς “ιακαοεαζία (ν. 14) 
γαρυθϑθηΐβ ἴῃς ΡῬΆ5ΟΠΔ] Π1Θ8] ἃ5 μανίην 
Ὀθδθη δαΐθη οὐ Τιυθϑάδυ δνεηϊηρ (τῇ 
γὰρ τρίτῃ ἑσπέρας σὺν ὑμῖν τὸ πάσχα 
ἔφαγον), ἀπά [ο]]οννοα 1Π6 βαπὶα πἰρῃϊ 
ὈΥ 16 αὐγοϑϑί, αἰϊου νῃ]οἢ [Π6 Τιοτὰ 15 
Κεριί ἴῃ ναγά ἴοσ ἴννοὸ ἄδγνβ Ὀείοτε ἴΠ8 
Οταοϊβχίοη. [{{τ}15 ννὰ5 Ῥείθυβ νῖανν, 

{π6 τηϊτὰ ἀδν οἵ τῆς ίαβὲ μαὰ δἰγθαάν 
ΠΟΠΊΘ. 

ς. ἐκαθεζόμεθα πενθ. καὶ κλαίοντες 
κιτλ Νεῆ. 1. 4 ἐκάθισα καὶ ἔκλαυσα 
καὶ ἐπένθησα ἡμέρας καὶ ἤμην νηστεύων. 
5. οχχχνὶ. (οχχχνὶ) 1 ἐκαθίσαμεν 
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ὙΠ: 
΄ ᾿ Ἕ ᾿ ᾽ 7 ᾽ 7 .« 

σαῖοι καὶ πρεσβύτεροι προς αλλήλους, ακούσαντες ὅτι 

(Ουναχθέντες δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ Φαρι- 

« . «“ ͵ . , ᾿ ΄ ΄ 
ὁ λαος ἅπας γογγύζει καὶ κόπτεται τὰ στήθη λέγοντες 
« 3 ΄ ῇ ᾽ ΄ ΄σ ᾿ , « 

ὃτι Εἰ τῷ θανάτῳ αὐτοῦ ταῦτα τὰ μέγιστα σημεῖα 
, [ὃ “ ΄ 77 , ᾽ Ξ 3 “ ε 

γέγονεν, ἴδετε ὅτι πόσον δίκαιος ἐστιν ἐφοβηθησαν οι 
’ δ. 5. δὴ ΄σ , ΄“σ 

πρεσβύτεροι, καὶ ἦλθον πρὸς [Ἰειλᾶτον δεόμενοι αὐτοῦ 
Π , ’ὔ Ἐ ἐς , .« ΄ 

καὶ λέγοντες [ΠΠ}αράδος ἡμῖν στρατιώτας, ἵνα φυλάξωμεν] 
Ν ΄ ᾽ - ᾽ ᾿ - ε ΄ ΄ ᾽ ΄ 

τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ 
Ἁ Ε “- , ᾽ Ἁ ͵7 ε Ἁ 

μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ ὑπολάβη Ο λαος 
«“ ᾽ ΄σ δ, τς Α ἦ 4 ͵ 

ΟΤι εκ νεκρων ανεσ Τῇ. Καὶ ποιήσωσιν μιν κακα. 

5 ὅτι πόσον] ὅποσον Η., Ζ. 
Ἰ ΕΥῚΕΣ ὃ ημ[ερας] 

ΤΉγθη. 1. ΟΘ1 ἐκάθισεν 

Ἰερεμίας κλαίων καὶ ἐθρήνησεν. ΤΟΠη 
χὶ. 20 ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο. ΤἼΠΘ ογάεΥ 

πενθεῖν καὶ κλαίειν οσσιγ5 ἴῃ ΜΔ χνὶ. 
10, [ἀΠ|65 ἴν. 9. Ἕως τοῦ σαββάτου 
ΠΥ Ταίευ ἴο ἴη6 Ῥᾷβομα] ϑαθθδῖῃ 
ΜΠΙΟΝ νὰ πον αἱ Πδης, Οὐ ΡοΟβϑίὶν 
ἴο 1ῃη6 ΘαΌΡδτῃ οἵ Εδϑίοθυ ννεεὶς (Ζηζγα, 
ς. ΧΙ}; 1ῃ [Π6 [ΟΥ̓ΠΊΘΥ σᾶ56 νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας Ἰοοῖκ5. ὈδοΚ ἰο {Π6 ᾿πίθγναὶ Ρε- 
ἔνεθη {Π6 αὐἵγϑϑδί δηα {πῸὸὶ πἰρῃΐ οἵ 
(οοῦ ΕΥΙάδΥ. 

Ι. συναχθέντες δὲ... ἦλθον πρὸς ΠΕει- 
λᾶτον] Μαῖίί. χχν!ϊ. 62 συνήχθησαν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πει- 
λᾶτον (οἴ. ΧΧΝ"Π. 12. [Ι͂ῃ Μι. [6 
σαῖποσυίησ ἴα Κ65 ρίαςε οἡ {ΠπΠ6 ϑαΌΡδη 
(τῇ... ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρα- 
σκευήν), Πα τπΠ6 ῥῬαιγ 5εθπ ἴο 9Ὸ 
ἴο Ριϊαΐθ. νιποις ργανίοιιβ σοηΐου- 
6 Π66. ΔΊ συναχθ. πρὸς ἀλλήλους 
σοΙΡαΓα Αοίβ ἱν. 15 συνέβαλλον πρὸς 
ἀλλήλους. Ρεΐθ δήήβ. ἃ πον 
ΓΕΆΒΟΩ ἴοΥ ἴΠ656 ἔδαιβ----ἰῃῇ6 σπαηροά 
αἰαταα6 οἵ [πΠ6 ρορυ]άαςα. 

3. ὁ λαὸς ἅπας γογγύζει καὶ κόπ- 
τεται τὰ στήθη κιτιλ.}] Γκὐκ6 ΧΧΙ]. 48 
πάντες οἱ συνπαραγενόμενοι ὕχλοι ἐπὶ 
τὴν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τὰ 
γενόμενα, τύπτοντες τὰ στήθη 

Ν » , 

καὶ ἐκλαύσαμεν. 

ὁ δὲ 

7 φυλαξω: φυλάξω[σι] Κ., Ζ., φυλάξω[μεν] 

ὑπέστρεφον. ΟΠ νἱ]. 32 ἤκουσαν οἵ 
Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ 
αὐτοῦ ταῦτα. Ῥεῖεγ ἴἤτοννβ {Π6 γογ- 
γυσμός ᾿ῃπῖο ννογα 5  ΠΙΟ σΟΙΉΌ]η6 [ἴ,,.᾽5 
νευβϑίοῃ οἵ ἴπ6 (δηϊα το 5 σοΟΠ 55] 0 
(ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν) 

ΙΓ ἃ γείθσθποθ ἴο {Π6 ΡΠΔΘΠΟΙΊ6 ἃ 
{Πα αἰτεπάεα τπῸὸ (τποιϊῆχιοη (ταῦτα 
τὰ μέγιστα σημεῖα). Κόπτεται τὰ 
στήθη τοῖχο5 1πΠ6 ἔννο Ῥἤγαβεβ κόπτε- 
σθαί [τινα] (1 Ἰκα ΧΧΊΠ. 27) ἀπ τύπτειν 
τὰ στήθη. Ἤϊδετε ὅτι πόσον 15 ἃ σοῃ- 
ἥδε οἱ ἴδετε ὅτι απα ἴδετε πόσον, 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἀπ ἴο {Π6 νΥΪΟΥ ΠΙΠΊ56] ΟΥ̓ 
ἴο {Π8 σορν]βίβ. 

7. στρατιώτας] ὙΠῸ ἢγϑί τος] 00 
ἴῃ {Π6 [ταρτηθηΐ οἵ {Π6 Ἀουη Δ 50] 1675. 
Νὸο ραγί ἢδ5 θβϑῆ δϑϑιρηθα ἴο {Π6πΠὶ 
ΕἸΓΠΟΥΓ ἴῃ {Π6 ΠΊΟΟΚΘΥΥ ΟΥ «αἱ {πε 
Οὐποιῆχίοη. Με. βρεακβ ἤεσε 
οὗ ἃ κουστωδία χχνΊϊ]. 65, 66 ; Ρυΐ οἵ. 

ΧχνἹ. 13 τοῖς στρατιώταις. Ἵνα φυ- 
λάξωμεν (: φυλάξωσι: Μ8., φυλάξω) 
κιτιλ. Οομρ. Μι. κέλευσον οὖν ἀσφα- 
λισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης 
ἡμέρας, μή ποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ 
[αὐτοῦ] κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ 
λαῷ Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν ἸΏ 
ποιήσωσιν... κακά, ἀηα σηῴγα (ς. ν]].) 
οἷον κακὸν ἑαυτοῖς ἐποίησαν. 

σι 
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-“ , ᾽ ΞΕ ’ ᾿ ’ 

Πειλᾶτος παραδέδωκεν αὐτοῖς [Πετρώνιον τὸν κεντυρίωνα 
" ΄σ , Ἁ , 

μετα στρατιωτων φυλασσειν τὸν ταῷφον. 
᾿ ι 

καὶ συν 

ΕΣ ΄σ ΜΝ , - ᾽ " ΄ 

αὐτοῖς ἦλθον πρεσβύτεροι καὶ γραμματεῖς ἐπὶ τὸ μνῆμα, 
᾿ ἢ , , ᾿ - , ἢ 

καὶ κυλισαντες λίθον μέγαν κατα του κεντυριωνος και 

΄ ΄ ε ΄- , ε ", ᾽ ΄«κ» ᾽ } 

των στρατιώτων ὁμοῦ παντὲς οἱ Ὁντες εκεί ἔθηκαν ΕἼ 

΄σ ᾿ - ᾽ ς Α 'ε; 

τῆ θύρᾳ τοῦ μνήματος, καὶ ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγῖδας, 

2 στρατιωτον 

Ι. Πετρώνιον τὸν κεντυρίωνα] Τῆς 
ἰγδα το] πᾶπηα οὗ τἢ6 σδηςυτοη 
αἴ ἴῃ6 (ἴοββ νναρ Γοηρίηιβ (ἔν. 
ΜΝζεοά. ᾿. (Β) Τὶ Λογγῖνος ὁ ἑκατόνταρ- 
χος ἱστάμενος εἶπεν ᾿Αληθῶς θεοῦ υἱὸς 
ἦν οὗτος). Α ϑραπίαγά παιηθδά Ορρῖι5 
15 τηθπιοηδα ἴῃ {Π6 5816 σοΠ ΠΘΧΙοἢ 
Ὀν Πεχίεσ, Οάγοι. ἃ. 34. Ῥεῖθσ, γῇῆο 
ἰγαηβίευβ ἴΠ6 σεπίυσοη το 6 ΤΌΓΙΏΡ, 
Πηα5 Δ ποίου ΠδΠῚ6 ἔογ ἢΪπ). Πετρώ- 
νιος, Τείγογ 15, ἰ5 οἵ ἔγεαιθηΐ οσσιΓ- 
ΓΕΠΟΘ ἴῃ ᾿πβοσϊρίοηβ οὗ {π6 {ἰπη6 οὗ 
ἴῃ δδὺν ἘΠΊΡΙΓΕ, απ 15 [ἈΠΊΠ]1ΔΥ ἴο 
τεδάδγβ οὐ [Ὀϑερῆι5 (.4ηι:1{. χνΊ]. ὃ. 
ΤΡ ἘΞ ΥἹ. 10) 845 τε δπῖε οὗ {86 
ΘΦΟνΕΥΠΟΥ οὗ ϑυυῖα ΨὴΟ νγὰβ σῃαῦσθα 
ὈΥγ (αϊίσι]α νὴ τῆς ἴδϑκ οὗ βείτηνσ 
ὉΡ {ΠῈ ἘπΊρετοΥ 5 βίαϊαα ἴπ ἴΠ6 Τεπι- 
ΡὈἷθ. Βυΐῖ 115 υ56 ὈΚῪ Ρεῖεὺ τηδὺ ἢᾶνε 
Ὀδδη βυρρεβίβα Ὀγ ἴΠ6 5: }]αῦιῖν ἢ 
5οιηα οὗ Πετρώνιος ἀπά Πέτρος. Ρε- 
{ΓΟ Ή111ἃ ἰ5 {Π6 Ἰασεηάδγυ Ππᾶηη6 οἵ 51 
Ῥείεγβ ἀδυρσῃηίοεγ (Πἰσμιίοοίς, (λόγι, 
ϊ. 37). Ῥεΐθσ νυυϊῖθθ κεντυρίων ΠΕΘΙΘ 
δηᾶ Ζη7γα (ςς. ἸΧ.; Χχ.) ἴῃ Ργεξεσεποεα ἴο 
ἑκατόνταρχος. 850 81 Ματῖκ (χν. 39, 
44, 45): «εἴ. »παγί. οῖγε. 18. 

2. σὺν αὐτοῖς ἦλθον πρεσβύτεροι 
κιτλ. ] Μαζί. χχν]ϊ. ὅς οἱ δὲ πορευθέντες 
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες 
τὸν λίθον μετὰ τῆς κουστωδίας. ῬεΐεΓ 
δοςσεηίιαΐεβ ἴῃς σοορεγαῖίοη οἵ 1Π68 
1ΕνΊ5ἢ Ἰεδάδγϑ ; Ζηζγα (ς. ἰχ.) παρῆσαν 
γὰρ αὐτοὶ φυλάσσοντες. Μνῆμα 
15 81 {λπ|κες ννογά (χχῆ. 53, χχῖν. 1). 

4. κυλίσαντες λίθον μέγαν κ.τιλ.] 
Ι͂η Μι., ΜΙκ. [815 15 αδι[ιτθυϊεα ἴο 
Τόβερῃ (προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ 

4 κατὰ] μετὰ Ε., Η.. 1.., Ζ. 6 επεχρεισαν 

θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν Ξεπροσεκύ- 
λισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου). 
Βυΐ ἴο 7Τ0]] ἴο ἴῃ6 ἀἄοοῦ ἴπε6 σγεδΐ 
βίοῃε (μέγας σφόδρα, ΜατΙκ χνὶ. 4) 
ΜΝ ΏΙΟἢ ννὰ5. αἰζογνναγάβ ἴο Ὀς το]]δά 
ΑΥΥΑΥ ὈΥ ΞῈΡΟΓΠΠΊΔἢ ῬΟΥΘΥ, βθοιηθά 
ἴο 664 ρσγϑαδΐϑυ βίσεηστῃ τἢδη τῃαΐ οὗ 
ΔῊ ἱπαϊνίάπα], ἀπά Ρείεσ {πογϑίογα 
ΔΒΟΥΙΌ65 1ἴ το ἴΠ6 σομη Ἰη6α εἤογίβ οὗ 
16 τη θπΊ 65 οἵ [Π6 ϑαηῃθαμη δηἀ οὗ 
της σιιαγὰ (πάντες οἱ ὄντες ἐκεῖ). ( ΟΙΏΡ. 
1ῃ6 γτεδάϊηρ οὗ Τὴ ἴῃ [μ|κῈὲ χχῇ!]. 53 
ἐπέθηκεν τῷ μνημείῳ λίθον ὃν μόγις 
εἴκοσι ἐκύλιον ἀῃα της ΡΑΓΔ4]1615 ἴῃ 
(οά. ΟοΙὈεγί. (φηεθηι 2 2 ρ7112 τοΐ- 
“εῤαγι) αἀπὰ ὙΠΕΡ. (1. Κ. Ηδιτ5, 

οήμαν οΓ Οοάελ βεξαε, Ῥρ. 47--- 
51). Κατὰ τοῦ κ. καὶ τῶν στρ. “ἴο 
εχοϊαάς {Π6 (εητυαγοη δηα ϑο] ἴθ Ύ5,᾽ 
γ»ὴΟ τηϊσῃΐ θὲ Ὀγθαα ἴο ἀε]ϊνεῦ τΠ6 
Βοᾶν το ἴῃς ἀϊβοῖρ]θ5. ΤΗδ νναΐςῃ 
οἵ σουγβα δῖ ποΐ σοσηϊβαηΐ οἵ {Πϊ5 
Ρυγροβα. 

6. ἐπέχρισαν ἑπτὰ σφραγῖδας] Μι. 
5 ΠΡΙΥ σφραγίσαντες. ἘῸΥ ἐπέχρισαν 
ςοιῃρ. [οΠη ἰχ. 6, 11 ἐπέχρισεν (Β( ἥνϊά 
ἐπέθηκεν) αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς 
ὀφθαλμούς : πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέ- 
χρισέν μου τοὺς ὀφθαλμούς. Τκιοΐδη 

(πῶς δεῖ ἱστ. συγγρ. 62): ἐπιχρίσας 
«ὐτιτάνῳ καὶ ἐπικαλύψας ἐπέγραψε 
τοὔνομα τοῦ τότε βασιλεύοντος. ΕῸΥ 
[Π6 πυπηθεγ οὗ ἴῃ6 56815 σοιηρ. Αοἴβ 
ΧΙ, τὸ (Π)) κατέβησαν τοὺς ζ΄ βαθμούς 
αηὰ Αρος. ν. 1 βιβλίον... κατεσφρα- 
γισμένονσφραγῖσιν ἑπτά. Βαυΐ ΡεῖεΥ 
ΤΑΥ͂ 4150 μᾶνε ἴῃ νίϑνν Ζεοῇ. [Π]. 9 ἐπὶ 
τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί 
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Α Ἁ Ε ΄- ᾿ ᾽ ’ 

καὶ σκηνὴν ἐκεῖ πηξἕαντες ἐφύλαξαν. 
7 ΄ ᾽ 

πρωίας δέ, ἐπι- 

φώσκοντος τοῦ σαββάτου, ἦλθεν ὄχλος ἀπὸ ᾿Ιερουσα- 

λὴμ καὶ τῆς περιχώρου ἵνα ἴδωσι πὸ μνημεῖον ἐσφρα- 

γισμένον. 

ΙΧ. Τῇ δὲ νυκτὶ ἡ ἐπέφωσκεν τ κυριακή, φυλασ- 
, ΄:- ΄σ ᾽ ᾿Ὶ Ἷ , Α ΓΑ 

σοντῶν τῶν στρατιώτων ανα δύο δύο κατα φρουραν, 

5. ἢι 

εἰσιν. ἵν. ΤΟ ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοί εἰσιν 
οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν : οἵ. 
Αρος. ν. 6. ΤῊΣ ἐβενεὴ 56415᾽ 
ποῖ ΟἿΪΥΚ σοηϑίϊπί6 ἃ ρΡεγίθος βαΐο- 
Βαδγά, Ὀὰΐϊ ΡγοΟΡΔΌΙν Ὀεϊοηρσ ἴο {πῈ 
ΒΥΠΊΌΟΙΠΙΟΑΙ ἰοδοπίηρ οἵ 1ῃ6 ἴταρ- 
τηθηΐ. 

Ι. σκηνὴν ἐκεῖ πήξαντες ἐφύλαξαν] 
Μαῖίι. χνϊ]. 4 ποιήσω ὧδε τρεῖς σκηνάς 
(ε(. ΜΚ., 1... ΗΕεΌ. νι]. 2 σκηνῆς... ἣν 
ἔπηξεν ὁ κύριος. 

πρωίας δὲ κιτιλ.] ὙΤὴδ τὐπηουγ {Παΐ 
1Π6 ἴοΠῚ0 ννὰβ 56}]θα δηά σιυαγάρά 
Πα γϑδοῃθα {της (ἰῖν απα ϑαθαγ05 
ἀυτησ {Π6 ΠΙρΡΗΐ, Δ ηα Θαυν οα [Π6 
ΒΑΡΡΑΙΠ ΤΠοΥπΙηρ ογονν ἦς. σαῖηθ ἴο 
566 1. (ΟΡ. [οΠη ΧΙ]. 9 ὁ ὄχλος... 
ἦλθαν ... ἵνα... ἴδωσιν. Περίχωρος Ἶε- 

ρουσαλήμ (Ο δεῖν 125) οσσι5 ΝΘ. 

Αςῖἴβ χῖν. 6 Δέρβην 
“]οβερῃβ δγάβη᾽ 
Ρείθι. ουΐϑιάθ. {Πῃ6 

ἃ ΘΑΌΡαΙ ἀδγβ 

11: Ὁ, ΕΖ; ΟΠ: 
καὶ τὴν περίχωρον. 
15. δοσοτάϊηρσ ἴο 
οἰῖγ, γεῖ ψ 1] 

Ἰουτηθυ. 

5. τῇ δὲ νυκτὶ ἡ ἐπέφωσκεν ἡ κυρια- 
κή)] ΜῈΠ τπ6 δχοδρίίοη οἵ {πῸ ἰη- 
οἸἀδπὲ 75 το]αΐθα, [Π6 5  δῖἢ Ποιιτ5 
οἵ ἀδυ]ρης αἴθ ραβϑθά ὃν νποιῦῖ 
ΓΘΠΊΔΙΪς, ἃ5 ἴη {Π6 σαηοηΐοαὶ (Ο5ρΡε]5. 
ΤῊΘ τῃἢγϑδα οἱ ἴΠ6 βἴογυ 15 [Κη τπρ 
ἀϑαϊη Οἡ ϑαίυγαδυ πἰσῃῖ. (ΟΡ. 
Μαῖίί. χχνη!. 1 ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ 
ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων. ΤῊΘΣ 

Οἵα (Ο5ρΡ6}5 τθργαβεηΐ ἴΠ6 ΘΑ ρα ῃ 
85 Ραϑβῖ, δ5 ἴἴ ννὰ5 ἴὴ ἴδοϊ ψῇθη {Π6 
γνΟΠΊΘη αὐγῖνεα (ΜΚ. διαγενομένου τοῦ 
σαββάτου, 1... τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββά- 

των). ΕῸΥ ἡ κυριακήΞεὴ μία τῶν 
σαββάτων 566 Αρος. 1. 10 ἐγενόμην ἐν 
πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ (ΝΠΘΥΕ 
Ποννθνεῦ {πΠῈῸ6ὶ' ϑθῆϑθϑε ἰ5 ἀϊβρυίεα). 
Ζχααελ. 14 κατὰ κυριακὴν δὲ Κυρίου 

΄ , ᾿ 
συναχθέντες κλάσατε αρτον. Ισῃ. 

͵αρηι. 9 μηκέτι σαββατίζοντες, ἀλλὰ 
κατὰ κυριακὴν ζῶντεςς π΄ ΒΑΥΠΑΡΔ5 
15. 1Π6 ἄδν 15 ἡ ἡμέρα ἡ ὀγδόη, ἴῃ 
Ταβείη αοΐ. 1. 67 ἡ τοῦ ἡλίου λεγομένη, 
Ῥεῖ Βαγπα 45 15 σοη γα βίϊησ [Π6 εἰσῃτῃ 
ἄαν ψ]Π τΠ6 βανεπίῃ, απ [π|5{1Π᾿5 
ννογ 5 ἀγα Δ ἀγοϑϑϑά ἴο ραβϑη δ 6 Υ5. 
715 ποίοθαῦ]6 ἰΠδΐ δ5 Ῥείευ ι.ι565 
16 (6 ΓΠι, Δ ΔΠΔΟΏΓΟΠΙ5ΠῚ 15 ᾿ηνοἸνϑά. 
ΤῊ “Ζακοεαζία ἀνοϊᾶβ [Π15 ΕΥΤΟΥ, 
ν. 14 τῇ νυκτὶ τῇ ἐπιφωσκούσῃ τῇ μιᾷ τῶν 
σαββάτων. (ΟΠΊΡ. οἡ {ΠΕ οἰ ποῖ παπᾶ 
Εν. ΜΜέεοα. ᾿. (Β) 12, πεσε ἴΠ6 δ νν5 

584 Ὁ ἴο [Ο5Ὲρἢ, Τῇ κυριακῇ πρωὶ θανάτῳ 
παραδοθήσηῃ. ΖΔ ΠΗ ΤοΙΊ Δ Κ5 (ρΡ. 19): 
“416 [εϑῖς Αὐβργᾶσιηρ 465 ΝΑΙΠΘἢ8 ἡ 
κυριακή {{|{{ ιιη5 ν Πρ’ ΚΙΔΓ τΠ6 5] ΟΠ ΟΥ 
οὐβί η ἄθπὶ ΤΊ[6] οἰ ποῚ ΘΟὨ ΓΙ ΜΕ] ο5 
περὶ κυριακῆς (Ετι|5. ἴν. 26. 2) ππηά ἴῃ 
ἄξδῃ ΤιΘποϊ  ]βο θη ΑΡοβίο]σ Ἔβοῃις ἢ- 
ἘΩ͂ 

φυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν ἀνὰ 
δύο δύο] ΤἼὴΘ κουστωδία σοηδὶδί5. οὗ 
οἰσῃῆς πῆθὴ δηα {Π6 οεπίασίοη. [}ἢ 
Αοἰβ χίϊ. 4 ἴΠθΥθ αὺξ ϑἰχίθεη (τέσσαρ- 
σιν τετραδίοις), Ὀὰΐ εἰσῃϊ οἵ 1Π6 ννῆο]α 
ΠΌΠΟΙ ἃὺα ταααγοα ἴο σιγὰ {ῃς 
ὈΓΙΒΟΠΕΙ 5. Ρεύβοη (6); Πεῖθ 1 15 
ΘΠΟΙΡῊ ἴο ργονιθ ἴννο βεηίγθθ. δἵἱ 
της ἀΟΟΥ ἰοΥ θοῇ νναΐςἢ. ᾿Ανὰ 
δύο δύο 15. ἃ πηϊχίιτα οἵ ἴννο σοη- 
βίγασίοη5, ΠΟΙ 15 δαπηῖῖθά ὈγΥ 



ωι 

Ιο 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΠΕΊΡΟΝ ἐν, 

ὔ Α ᾽ ἂν ᾽ “- 5 ω ᾿ (ψ ᾿ , 

μεγάλη φωνὴ ἐγένετο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ εἶδον ἀνοιχθέν- 
Α 3 λ , ΄ " ’ ᾽ κι 

τας τοὺς οὐρανοὺς καὶ δύο ἄνδρας κατελθόντας ἐκεῖθεν, 
δὲ ̓ , ᾽» ἥρυν , ΄ ΄ ε δὲ 

πολυ φέγγος ἔχοντας, καὶ ἐγγίσαντας τῷ τάφῳ. ὁ δὲ 
΄ « ΄σ ΄ ᾽ " « ΄' 

λίθος ἐκεῖνος ὁ βεβλημένος ἐπὶ τὴ θύρᾳ ἀφ᾽ ἑαντοῦ 
,ὔ Ἁ ’ Ἁ ς , ἤ 

κυλισθεὶς ἐπεχώρησε παρα μέρος, καὶ ὁ τάφος ἠνοίγη 
ἅ ΄ ε 3 ΄σ ᾽ ΄ 5 

καὶ ἀμφότεροι οἱ νεανίσκοι εἰσῆλθον. ἰδόντες οὖν 
΄- ᾽ ΄ι ΕῚ , λ ᾿4 ᾿ 

οἱ στρατιῶται ἐκεῖνοι ἐξύπνισαν τὸν κεντυρίωνα καὶ 
Ἁ ’΄ ΄σ ᾿Ὶ ᾽ γ 

τοὺς πρεσβυτέρους, παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλασ- 
ὔ ΄ «λ 5“ Ἷ, ε ΄ 

σοντες" καὶ ἐξηγουμένων αὐτῶν ἃ εἰδον, πάλιν ὁρώσιν 
, ᾽ ᾿ ΄σ ,ς; «. » Ἁ Α “ 

ἐξελθόντας ἀπὸ τοῦ τάφου τρεῖς ἀνδρας, καὶ τοὺς δύο 

Ι ανοιχθεντες 4 λειθος | εκειν[ος] 5 κυλ[ισθεις]]} 

ἐπεχώρησε] ἀνεχώρησε Η., ὑπεχώρησε ΚΑ., Ζ. | ἠνοίγη] ενοιγη: ᾿αϑί 50114]6 
τπποογίαϊη ; {Π6 ννοσὰ τηᾶν να Ὀθθη ἸΟΠΡ ΘΓ 6 ιδίοντες] 7 κ[εντυ] ριωνα 
ὃ αὐτοὶ] ΤῊ ΠεΙϊοίγ ρα 15 ἱπαϊβιϊηςσί : αν οἱ Β., αὐτοὶ Κ., Η., 1.., Ζ.; ξάραιῃ 

2 εκειθε 

σοη]θοΐαγαβ ἄλλοι 9 ορασιν 

νν. Η. 845 ἃ ρυ!πηᾶτν γαδάϊηρ ἴῃ [πΚῈ 
Χ. 1, ΨΠΕΙΘ 1 5ἰδηᾶβ 'Ώ ΒΚ. Ιἰ 
ΟΟΟυ5. 8150 'ἴΏ ποία λέ. 536 
βαδίζουσαι ἀνὰ δύο δύο. Κατὰ 
φρουράν 5665 ἰο-ε κατὰ φυλακήν “ΟΥ̓ 
δᾶ ἢ νναίοῃ οὗ {πΠῸ πἰρσῃτ"; ἴογ φρουρά 
ἴῃ 1Π15 56η58 σοπῃρ. Ηετοαϊΐδηῃ. 111. 11. 

Ι. μεγάλη φωνὴ ἐγένετο ἐν τῷ οὐρανῷ] 
Αρος. χὶ. 15. ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι. 
ΧΙ. 10 ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ. ὙΤΠΕ ταϑβί οὗ {Π6 ᾿ἱΠΊΑΡΈΓΥ 15 
αἶθο δροσδὶυρίϊε : Ἴσοιηρ. ΕΖεκ. 1.1 
ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοί. ΑΡος. ΧΧΙ. 10, 
11 ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν... κατα- 
βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχουσαν τὴν 
δόξαν τοῦ θεοῦ" ὁ φωστὴρ αὐτῆς κ-οτιλ. 
Πολὺ φέγγος ἔχοντας τηᾶν Ὦᾶνε ἔΟΥΠῚ- 
εἀ [Π6 επὰ οἵ ἃ εχαπηθίευ ἴῃ 50ΠΊ6 
ἘΠΣΙΘΙ͂η Ῥοδὴ (οἴ. . ΒΕ. Ηδιτί5, 
ΟΣ Θόθ, Ῥ: 49). ΒΟΥ 
δύο ἄνδρας σομρ. [π|κε χχὶν. 4 
ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς (1Πς 
ΟΠ 6η). Μι. τοϊαΐθβ ἴῃ6 ἀδϑβορηΐ, 
Ῥὰΐ ᾿ἰπλϊῖ5. ἴὲ ἰο οης (ἄγγελος γὰρ 
Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ... ἦν δὲ 
ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή). Τῆς 
ἵἴνο 50] 165 οἡ σιαγὰ ἢπα τΠ6π|- 
βοῖνεβ. βιἀάθη]ν σοηίτοηίεα Ὀγ ἴνο 

πο τα 

ΙΟ εξελθοντες ᾿ ἀανδρες 

(22 1ὴς ΠΊΘΠΊθΟΙ5. οὐ (ῃ6 στρατιὰ 
οὐράνιος. 

3. ὁ δὲ λίθος ἐκεῖνος κιτιλ.] “Τῆς 
βίοῃμα ἀῦονε τηθηϊοηθά᾽ (οἴ. Ζ,γγα 
οἱ στρατιῶται ἐκεῖνοι. χὶ. τὸν σταυρω- 
θέντα ἐκεῖνον. Ῥεῖ. “412ος. τοῦ βορβόρου 
ἐκείνου. ἴΙἷῖῃθ Με. {πὸ Απρεὶ τῸ}}5 

ΑΑΥ ἴπ6 βἴοπθ, οἵ. ΜΚ. (ἀποκεκύ- 
λισται), 1.. (ἀποκεκυλισμένον); Ρ. το- 
ΡΙΘΒθηΐβ 1 85 τηονίηρ οὗ [5 οὐ ἢ 
δοοοῖά. (οπρ. Αοΐβ χίϊ. [Ὸ τὴν 
πύλην τὴν σιδηρᾶν.. ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη 
αὐτοῖς (ΑἸ ΠΟΙΡῊ δη ΑΠρΕὶ 15 ργδθϑεηΐ 
ἴο νοι {Π6 ἴδϑκ πηϊρῃΐς μανα θθθῃ 
ἀ55]5.η6 4). ὋὉ τάφος ἠνοίγη: οἴ. Ζ)177.. α. 
χί. 29 εὗρον τὸν τάφον ἠνεῳγμένον, ΝΜ αἰί. 
ΧΧΥΊΙ. 52 τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. Οἱ 
νεανίσκοι εἰσῆλθον : σοτηρ. Ματγκ χνὶ. 
5 εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον 
νεανίσκον. 

ὃ, παρῆσαν γὰρ καὶ αὐτοὶ φυλάσ- 
σοντες] .5. οἱ πρεσβύτεροι. (ομΊρ. 
ς. Χ. τὸν τάφον ὃν ἐφύλασσον, ΓΕ, 
ΔΙΠΟῸΡῊ οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα δἃ΄ξ 
ΠδΙηθδά, {Π6 σοπίοχί βῆθνν5 {παΐ “τῆς 
]Θνν5᾽ ἵὸ ᾿ηΐεπαβα. 

ΙΟο. τρεῖς ἄνδρας κιτ.λ.}] ΤΠον Παά 
566 ῃ ἴγγο ΠΊΘἢ δηΐθυ. (ΠΡ. 1) Δη. 111. 

" 
- 



[ὃ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΠΕΤΡΟΝ 

Ἁ « ς “- ᾿ Ἁ Ω ΄σ τον ἕνα ὑπορθοῦντας, καὶ σταυρὸν ἀκολουθοῦντα αὐ- 
ἜΞ Ἢ ΄ ᾿ ͵ ᾿ ΡΞ 

τοῖς" καὶ των μεν δύο τὴν κεφαλὴν χωρουσαν μέχρι 

Ι ακολοθουντα 

24,25. Τῆς ΤΗΙΓα 15 “βιρροτίβα ὃν 
[Π6 ἴννο, πὶ [ῃ6 ϑιρρογί ἀρρθαῖβ ἴο 
ὈῈ τεραγάθα ἃ5 ΠΟΠΊΪ 8] ΟὨΪΥ, 5ῖπ6 6 
Ηδ ἴ5 αἷβδο βαϊὰ ἴο θὲ “σοπάιοίβα᾽ 
(2γι7)α,χειραγωγουμένου). ΤΕ νεΥν γα ΓΕ 
ννογα ὑπορθοῦν ννὰ5 τιι5ϑεα Ὀν ϑ'ΥΠΊΠη. ἴῃ 

1ῃΠ6 ρῃγαϑθα τὰ ὑπορθοῦντά με-- ὟΝ κ 

(ΕΞῚ ΠῚ ΤῸ ἸΣ ΕΙΣ Ζ᾽)- ΜΠ 1Π15 
ν 59 η οὗ {Π6 [ἢγθθ, σουηρ. {6 δαά]- 
το ἴο Μαδτῖῖς χνὶ. 3 ἴῃ (6 Ο. [.. ςοά. 
ΒοΡ. (4): “ἀξβοεπάρθγιπηίς. 46 σδ 6115 
ΔΉΡΟΙ1, εἴ ϑυσροηί[65] ἴῃ οΪαγίταία 
ὉΠῈ1 61 511} ἀϑοαη ἀθΥ ἢ ΟἹ ΠῚ 
εο.) Τῇε ““σειδῖο οΓ 7ραζαλ ἀε- 
ΒΟΥΙΡ65 ἃ 51ΠΊ1|8 7 νΊΒΙΟῊ : “ ἀββοθηϑιι5 
ΔΉΘΘΙΙ Θοο]θϑίαθ (γι βίϊαπαα α86 ἴῃ 
Π86]115 βϑΐ δἵ ΔηΡῈ]} (ἢ ΔΉ 6]115) ΘΡΙΓα5 
ΘΔ ηΟΓ1 εἴ ΜΊΟΠ86115 ΔηΡΕΙὶ (Ὁ ΜΊΟΠδ6] 
ΔΉΡΕ6].5) ΔηΡΘΙΟΥ ἢ) βαηοίοτιπι, εἴ 
ὅτι ἰοτίο αἰα ἀρϑῦμις 5ΕρΡῸ]Ο ΤΠ 
Εἰι5, εἴ αΠ]θοῖι5. 116 βθάθηβ ΘΈΌΡΕΥ 
ΒΠῸΠΊΘΓΟΒ 5ΘΥΔΡἢΪη Ἔχ θιι.᾽ 

Ι. καὶ σταυρὸν ἀκολουθοῦντα αὐ- 
τοῖς] [η ἔν. Διζεοί. ᾽ϊ. το ἴῃ ρβηϊζθηΐ 
λῃστής ΔΡΡΘΔΑΙ͂Β ἴῃ Ραγϑαϊβε βαστάζων 
ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτοῦ καὶ σταυρόν. ΤῊΘ 
ΤΠοτα 5. τοββ “ΤὉ]]ονν5 ̓  ΗΠ), ἐπάιιϑα 
ν]Γ ἃ 411851- ΡΟ ΥβοΠ δ] γ. 566 Π]άγοη, 
“εοτοργαῤἧ΄ξε εὐἰγέζΖεγι716, Ρ. 375 Π. “1ὰ 
ΟΥΟΙΧ δβί ρὶτ5 αατπθ ἤσιτγα ἀὰ (Πτιϑβί; 
6116 εϑί, δῇ ᾿σοπορύδρῃϊθ, ἰῈ (γιβὶ 
Ἰι1- τη 6 Οἷι 50} 5ΞΥΠ1000] ἢ ; ΔΠ4 σΟΙΏΡ. 
ΠΙ5. ΓΟΙΊΔΙΚΒ Οἡ “ἴπΠ6 (τοβ5 οἵ {ῃ8 
ἈΘδατγγθοίοη,, Ζό. Ρ. 393 (ΟΡ. 
Ζδμη, “4 εἰα “ζοαλι7ι25, ᾿". 223 (7)),αρϑξ. 2) 
ὁ σταυρὸς ὁ τοῦ φωτὺς ποτὲ μὲν λόγος 

καλεῖται ὑπ᾽ ἐμοῦ δι᾿ ὑμᾶς, ποτὲ δὲ νοῦς, 
ποτὲ δὲ Χριστός, ποτὲ θύρα, ποτὲ ὁδός, 
ποτὲ ἄρτος, ποτὲ σπόρος, ποτὲ ἀνάστασις, 
ποτὲ ᾿Ιησοῦς, ποτὲ πατήρ, ποτὲ πνεῦμα, 
ποτὲ ζωή, ποτὲ ἀλήθεια, ποτὲ χάρις. 
Μαίδῃ, (οι ,είς οΥ ἐλς 412 οκἦζες, Ρ.9: 
δὲ Ῥείεῦ σοίησ ᾧτπρ ἴο {ΠῸ6ὶ οἵοβθθ οἢ 
ΜΏΙΟΩ ΠΕ 15 ἴο βι ει δαάγοϑβαϑ ἴΐ 

{Ππ|5: “1 {ΠῸ πᾶπιῈ οὔπε σοββ, [Π6 
Βιά θη πηγϑβίοθγυ, [Π 6 σύας ἰπ6 δ ]6.. 
1655 Ὁῃγιβί.. 15 [ῃ6 Τύθο οὔτῃε (υοβ5, 
1Π6 οἸδαηπϑίηρ οἔμηθη," ἄς. ΤΠῸ δοίοϑ- 
τἴο5 ἴθ ἰῃ6 ΘΙΡΥΠη6 Οτδοῖθβ, ν]]]. 
217 ἢ, νῇογε {πιγίγ-ουσ Πἰη65 6- 
δῖη ΜΠ {πες σοηβθοιίίνε Ἰοιίευβ οὗ 
᾿Ιησοῦς Χρειστὸς θεοῦ υἱὸς σωτὴρ σταυ- 
ρός, ἱπαϊςαῖε ἃ ϑἰτη]]δῦ ΔΘ ητ ποδί οῃ 

οἵ τῃ6 (τόθ ψὶ τπῸὸ ΟΥαοϊῆδά. 
[τ 15 ποίθιυνογίῃν {Ππαΐ ἴῃ ααοέϊησ τπ6 
Ράβϑασε Αιριϑβίϊης (εὐ ζί. 7261 χνἹ]. 
23) ΘΧο 465 {Π6 σταυρός ᾿ἰη65. ὙΤΠΟΥ 
ΤᾺ ἃ5 [Ό]]ονν5 : 

Σῆμα δέ τοι τότε πᾶσι βροτοῖς σφρη- 
γὶς ἐπίσημος; 

Τὸ ξύλον ἐν πιστοῖς, τὸ κέρας τὸ πο- 
θούμενον ἔσται, 

᾿Ανδρών εὐσεβέων ζωή, πρόσκομμα δὲ 
κόσμου, 

Ὕδατι φωτίζον κλητοὺς ἐν δώδεκα 
πηγαῖς" 

᾿Ῥάβδος ποιμαίνουσα σιδηρείη γε κρα- 
τήσει. 

Οὗτος ὁ νῦν προγραφεὶς ἐν ἀκρο- 
στιχίοις θεοσήμοις 

Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεύς, ὁ παθὼν 
ἕνεχ᾽ ἡμῶν. 

ΤῊςΕ Ν᾽ ΔΙβῃτ πἴδη 50Π00]5 τι5εα Σταυ- 
ρός ἃ5 ἃ ΞΒΥΠΟΠγΙ ἴοΥ Ὅρος, [Π6 ΠΠΠη1ΐ 
οὔ [Π6 πλήρωμα: [τϑη. 1. 3. 5. ΗἸΡΡΟΙ. 
νἱ. 31. (Ἰαη. Αἴδθχ. ἐχα. ὃ 42. 

2. καὶ τῶν μὲν δύο τὴν κεφαλὴν 
κιτιλ.] Τα σΟ]0558] βίδίαγα ἀϑϑισπθα 
ἴο {πΠ6 ἵννο ἄῆρεὶβ ἢη45 5οπΊ6 ρύθοε- 
ἀεπΐ ἴῃ Αρος. χΧ. 1, 2; σοΠΊΡ. “4τα2}.. 
Ῥζίαΐξ (Α) ἡ ἄνδρες ἐφαίνοντο ὑψηλοί. 
ΕῸΥ {Π6 5ιρογεπηϊηθηΐ Παρ βου θθά 
ἴο οἵμ Πογὰ σοπρ. ῬΠμοῖ. ὀζόἠ. σοά. 
114 λέγει δὲ μηδ᾽ ἐνανθρωπῆσαι ἀληθῶς 
ἀλλὰ δόξη (ε44. δόξαι) καὶ πολλὰ πολ- 
λάκις φανῆναι τοῖς μαθηταῖς . . καὶ μεί- 
ζονα καὶ ἐλάττονα καὶ μέγιστον, ὥστε 
τὴν κορυφὴν διήκειν ἔσθ' ὅτε μέ- 
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΄ ΄ ΄ ᾿ ᾽ εν 

τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ δὲ χειρωαγωγουμένου ὑπ᾽ αὐτῶν 
« , Ἁ » , 

ὑπερβαίνουσαν τοὺς οὐρανούς. 
Α ΄“ ", ᾽ 

καὶ ᾧφωνὴης ἤκουον εκ 
΄σ σ , » " - . ᾿ ,) 

τῶν οὐρανῶν λεγούσης ᾿Ἐκήργξλς τοῖς κοιμωμένοις" Καὶ 
ε Α » ΄ ᾽ . ΄σ ΄σ « , 

ὑπακοὴ ἠκούετο ἀπὸ τοῦ σταυροῦ [ὅ7τι Ν,λί. 

Ι χειρατωτουμενου : χειραγωγ. Κὰ., Η., Ζ. 

κοιμωμένοις ; ΚἈ., Ζ., κοιμωμένοις. 1.. 

2 φωνὴ 3 κοινωμενοις: 

3---. καὶ ὑπακοὴ] ὑπακοήν; καὶ Η. 

4 ὅτι Ναί] τιναι Δρρεβαῖβ ἴῃ {π6 Πε]ϊοῖγρε : ὅτι ναί Κὶ., Η., 1.., Ζ. ; 1 ΠΒαά οοη- 

Ἰεεζαγοά τὸ Ναί 

χρις οὐρανοῦ. ϑ᾽τΊΠΑΥ)ν τη Η ΥΠΊ85, 
527,1. 1Χχ. 6, τὴ 6. πηᾶῃ ννῆΟ 15 αἰζεγιναγα 5 
Ιἀδηιβεὰ ἢ τηΠ6 ὅοὸη οἵ ἀοά [ἰ5 
ὑψηλὸς τῷ μεγέθει στε τὸν πύργον 
ὑπερέχειν. ΗΠΡΕη Ε]α (οη Ηε Πηᾶ5 
ἧ. 5.) αἀάπισεβ 4 Εϑαγ. 11. 43 “1 πιεάϊο 
ΘΟΙΠΠῚ ογαΐ ἱππΠ|6 15 ϑδίδίισγα Ο6]511.5 
ΘΙ ΠΘΠΊΙΟΥ ΟἸΠΠΪιι5 1115... εἰ αἰχὶ 
ΔΏΡΕΪΟ 1Π|6 ᾿πππ6η15, 641115 δϑί ἢ... εἵ 
τεβροπάβξῃβ αἰχὶς τὶ [ρ56 εϑί ἢ]1π5 
1)ε1ϊ." (οι. {ῃς ἀεβογιρίϊοη οὗ {Π6 
ΔΏΡΕΙ] τότ Ποῖ {ΠῈ ΒΟΟΚ οὗ ΕἸΚΟβδΙ 
Ῥυγροτίεά ἴο 6 ἃ τενεϊαϊϊοη, απὰ γΠῸ 
νὰ 5 βαϊὰ ἴο ΡῈ ἴῃς ὅοη οἵ ἀοὰ (ΗΙρρ. 
ἵπ.. 13). 
γ Ο Ταυὶοῦ ( τ] εγ ας αια ἐδε 

Ἐομγίζ (σοσῤεί, Ὁ. 78) τείεϊβ ἴο 
Οεη. χχνὶ. 12 [[]}ὁῃπ 1. 51], δῃά 
ΠΟΙΊΡΑΓα5 {Π6 Ταϊπηλιάϊς ἢγϑίὶ Ααδπι. 
ϑίγεαης, λασίσαλ, Ὀ». 58 “Ε. ΕἸ 4Ζδ 
βαϊά, Τὴς ἢτγϑὶ πᾶ δχίθπαεα ΠΌΤ 
1Π6 βαγίῃ ἴο τῃς βγπγατηεηΐ.. πα 1η- 
ΔΒΙΠΙΟἢ 85 Π6 ϑἰπηθά, της Ηοὶν Οπα 
ες Ρασςεα Ηἰβ5 μαηὰ ὑροη Πἰπὶ δηά 
τηδάς Πἰπη 51η4]}}. ὍΠε 51η1655 Μδῃ 
νου] γϑαβϑυτηθ {Π6 ργοροσυζοηβ οὔ ῃς 
ῬΓοσεηΙΟΥ οὗ {Π6 τασθ. χΧειραγωγεῖν 
ΟσσυΓ5 ἰη Αοίϑ ἰχ. 8, Χχῖϊ. 11 (1η ταέευ- 
Θῃς6 ἴο 540]). 

2. καὶ φωνῆς ἤκουον κιτ.λ.] (ΟΙΏΉΡ. 
Ρ- 17,1. 1. ΤΠ15 βεοοπᾶ νοῖςε ἔτοπι Η 6ὰ- 
ν θη 5 δι 10]6 : [ΟΠ ΧΙϊ. 2δ, 29, 2 Ρεί. 
Ϊ. 17, 18. ᾿᾽Ἑκήρυξας τοῖς κοιμωμένοις ἰ3 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ποῖ ἃ 4ιδβϑίίοη δα ἀγοββεα το 
ἴῃς Οτοββ, Ὀυὰϊ της τενεοϊδίίοη οὗ ἃ 
ίαεϊ. [15 παΐιγαὶ ἴο σοτῆρδῦα 1 Ρεΐ. 
1]. τὃ θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς 
δὲ πνεύματι ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ 
πνεύμασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν : 20. ἵν. 6 
καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη. Κοιμωμένοις 

νὰ 5 ΡΘΥΠΔΡ5 βιισσεβίθα ὈΥν τῶν κεκοι- 
μημένων ἁγίων ἴῃ Μαῖϊ. χχν]]. 52; {Π6 

γοϑαγγθοϊίοη οὗ “1Π6 ϑδϊηῖβ {παῖ 5]ερί᾽ 
ἰ5 τοραγάβα Ὀγ ΕἸι56}0. α΄. 6. 500 85 
ἃ ταβα] οὗ τῃς6 εβοθηῖ :--ἰοΥῦ (86 
ΡΓ65. ραζί. Ἷοῆρ. 1 Τἢ655. ἷν. 13 
περὶ τῶν κοιμωμένων (50 ΒΑ ἄο.). 
ΕῸΓ ΘΔ Ὺ τϑίεγεποθϑ ἴο ἴῃ6 Ργθδοῃϊηρ 
ῖη Ηδάβϑβ 5βεεὲ ΒΡ Πὶρμείοοι 5 ποΐβ οἢ 
Ισῃ. 727αση. 9; δῇ ΔΡοοσύρῃδὶ ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ πυοίεά ὈΥ [υϑιπ (ααί. 72) 
Δα ὈΥ [τα πδϑι5 (111. 20. 4 δῃηὰ εἶβε- 
ὙνΠ6Γ6), ἀπ αὐτὶ θυϊεὰ ἴο ΓΘγα πη] ἢ ΟΥ̓ 
Ιβαΐίδῃ, 5. οἵ βρεοῖδὶ ἰηΐεγαϑί ἴῃ 1} 15 
σοπποχίοῃ : ἐμνήσθη δὲ Κύριος ὁ θεὸς 
ἀπὸ [τ΄ 1. ἅγιος] Ἰσραὴλ τῶν νεκρῶν αὐ- 
τοῦ τῶν κεκοιμημένων εἰς γῆν χώματος 

[οἴ Ῥδη. χιϊ. 2], καὶ κατέβη πρὸς αὐτοὺς 
εὐαγγελίσασθαι αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐ- 
τοῦ. 

4. ὑπακοὴ ἠκούετο κιτ.λ.}] ΕῸΓ 
ὑπακοή, ἃ ΥΕ5ΡΟη56 ΟΥ̓Γαίγαϊ ἢ, σΟΠΊΡ. 
Μειποά. εορσέν. Δ υἱγρ. 2οὃ ς τὴν 
Θέκλαν. «ἔφη .. κοσμίως ψάλλειν" τὰς 
δὲ λοιπὰς ἐν κύκλῳ καθάπερ ἐν χοροῦ 
σχήματι συστάσας ὑπακούειν αὐτῇ--- 
αἰἴτου νῃ] ἢ {πε ὑπακοή [ΟἸ]ονν5 αἵ 1η- 
τογνα]5. ὙΠΘ νεγὉ ἰ5 ̓ ιϑϑα 1ῃ ἃ 5:11 Γ 
56η56 ἴῃ Θαυ] οΥ (γι βίη ΠΠαγαΐαγα : 

σοΙηρΡ. Ζαμη, «4. ., Ρ. 220 ἡμεῖς κυ- 
κλεύοντες ὑπηκούσαμεν αὐτῷ τὸ ᾿Αμήν. 
771αγί. Μαγίλ. 7 ὑπήκουσαν τὸ ᾿Αμήν. 
7 ον. ἤ7αγίαε 44 ὑπήκουσαν τὸ ᾿Αλλη- 
λουία. 866 «α5ο Μαΐίδῃ, (ογιγες οὗ 
ἐλε “2οἁ»ἐδς, Ρ. 9. ἩδΥηδοΚ σοττθοῖβ 
ὑπακοήν, ἀηα ρυποίμπαϊο5 ἐκήρυξας τοῖς 
κοιμ. ὑπακοήν ; καὶ ἠκούετο κιτ.Ὰλ.. 50}0- 
Ροβίηρ Ῥείεγ ἴο σγϑίευ ἴο 1 Ρεΐ. 1]. 19.Ψ 
Βυΐῖ « σἤδηρο 15 ἀπ ηθοθβϑβαῦυ, δηα [Π6 
ΔἸ] αϑίοη ἱπηργο 416. 

2--2 
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΄ Υ , : ΄σ 3 ΄σ 

Χ, (ὐυνεσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις ἐκεῖνοι ἀπελθεῖν 
Α ᾽ ’ σι ΄“- 4 δι 

καὶ ἐνφανίσαι ταῦτα τῷ Πειλάτῳ. καὶ ἔτι διανοου- 
,ὔ ΄σ γ΄ ΄ ᾽ ΄ ε Ε] 

μένων αὐτῶν φαίνονται πάλιν ἀνοιχθέντες οἱ οὐρανοὶ 
Α ᾽ β Ἁ ᾿Ὶ 3 Ὡ ᾽ Α ΄ 

καὶ ἀνθρωπός τις κατελθὼν καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ μνῆμα. 
΄σ 2 ΄ ε ᾿ Ἁ ΄ ᾽ 

ταῦτα ἰδόντες οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα νυκτὸς ἔσπευσαν 
Ἁ ΄σ , νὴ , « ᾽ ΄ 

πρὸς Πειλᾶτον, ἀφέντες τὸν ταῴφον ὃν ἐφύλασσον, 
᾿ ᾽ ΄ , « 7 ΄σ ΄ 

καὶ ἐξηγήσαντο πάντα ἅπερ εἶδον, ἀγωνιῶντες μεγά- 
Ν ’ ᾽ ΄σ ε Ὧ ΄σ Α 

λως καὶ λέγοντες ᾿Αληθῶς υἱὸς ἦν θεοῦ. ἀποκριθεὶς 
“ ᾽} Ε] ν ῇ ΄“ .« ξ΄“ 

ὁ Πειλᾶτος ἔφη ᾿Εγω καθαρεύω τοῦ αἵματος τοῦ 

4 κατελθον 5. κεντυρωνα 

Ὅτι Ναί 5 ρῥγηΐῖϊθα ἅθονε ἃ5 
ΠΟΑΙΕΓ ἴο [ῃΠ6 Μ5. δὴ τὸ Ναί 
ΜΠΙΟΗ 1 Παά ρῥγθνίουϑὶν σίνεη. ὍΠῈ 
Οἰαςοζεαί Μευΐοτν (νιϊ. 1---2, Ρ. 42) 

ααοίθ5 ἃ ΡΆγΆ}16 1 ἔτομη [ογὰ Βαΐε 5 
Οοδίϊς ἤογηιΖγιρ' «δεγυζεθ; αἵ ἴμε 
Κὶβα οἵ ρϑᾶςθ ἴῃ {πὲ [ἰΐαγρν, ἴῃ 
ΔΏΒΥΕΥ ἴο {Π6 ἀδδοοηβ Ἐχπουίδίοῃ 
᾿Ασπάζεσθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ, 
1Π6 σοηρτ Ρ ΔΙΙΟΠ ΔΉΒΕΙ Κύριε, ἐλέη- 
σον ([Ὠτ]ς 6): ναί, Κύριε. ΑἋ 5|Π|114Γ 

ΤΈΒΡΟΊ56 ΟσσιΓ5 ἴῃ {πΠ6 ““εἼα 7οαλι7125, 
Ὦ 239. (οηρ δἰξὺ 5 (01 1. 20 
ἐν αὐτῷ τὸ Ναί" διὸ καὶ δι᾿ αὐτοῦ τὸ 
᾿Αμήν. ΤὴΘ νΠοΪα βεπίθηοε βυρϑαϑίβ 
1παὶ 1Π6 ριεοβάϊηρ ννογὰβ ἐκήρυξας 
κιτιλ. Βεϊοπρ ἴο ἃ ΠΥ ΠΊη ΟΥ̓ ΟΥΠΘΥ {Πππ0- 
σίςδὶ] ἰοΎΤη. 

1. συνεσκέπτοντο οὖν ἀλλήλοις κ.τιλ.] 
Ῥ5. 11. 2 ϑυπηπι. ὕπαρχοι συνεσκέπτοντο 
ὁμοθυμαδόν. ἘῸΥ ἐνφανίζειν, “ ἴο τη Κα 
Δ οἴποϊα] τϑροτί, σοπρ. Αοἰβ ΧΧΙΠ]. 
15: 52. ΧΕΙ: Τ, χαν 2; [δ᾿ 

3. πάλιν... ἄνθρωπός τις κατελθὼν] 
Ῥείου ἀϊβεπρι 5 ηε5. Ὀεΐννεθη ἴπΠ6 ἀ6- 
δοεηΐ οὗ ἴδε ννο Αηρεὶς (ἄνδρες δύο, 
1 Κο χχῖν. 4, δύο ἀγγέλους, [ΟΠ Χχ. [2) 

δηα τπς ἀεξβοςηΐ οὗ ἴπΠ6 οπα (ἄγγελος 
Κυρίου καταβάς, Μαῖί. χχν1]. 2, νεανίσ- 
κον, Ματᾷκ χνὶ. 5). ΠΟ ᾿ποϊἀδηΐβ ἀγα 
ἀἰϑειηρ αἰβηθα Ὀν Ταϊίδη 4150, Ὀὰΐ ἢς 
Ρίαςθ5 {πθπὶ ἴῃ ἴπΠ6 τανεῦβε. ΟΥ̓άΘΥ. 
Ἐογ εἰσελθών, 566 αἴοονε οἡ ς. ἰχ. 

ς. οἱ περὶ τὸν κεντυρίωνα] .5(. οἵπρεσ- 

7 ἀγωνιῶντες] ἀπανιωντες : ἄγων. Κι. Η.. 1,., Ζ. 

βύτεροι οἵ οἱ ᾿Τουδαῖοι, ποί {Π6 50] 16 Υ5; 
ΠΟΙΏΡ. Ζ7ι77΄. ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξεν. 0 
ἴο {Π|5 {ἰπ|6 {πὸ ν Πδα ηοί οἵ {πε του Ὁ 
(ἐφύλασσον, εἴ. α. 1χ.). Ἐξηγή- 
σαντο, ΠΟΙΏΡ. [π|Κ χχῖν. 35, Αοΐβ χ. ὃ, 
ἄο. ᾿Αγωνιῶντες, Εἴ. ς. ν. 

᾿Αληθῶς υἱὸς ἦν θεοῦ 15 1ῃη6 σοηΐα5- 
βίοῃ οὗ 1πΠ6 (δηζατίοη αἱ {ἴπ6 (Υοβ5 
Δ Πα Π15 501616Γ5 (οἱ μετ᾽ αὐτοῦ) ἴῃ Μί., 
ΜΙ. (ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἢν οὗτος -- 
ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν). 

ἘΡΒγτδΙπη, ΡΟ Δ Ό]ν γοξεστιηρσ το Τδίϊδη, 
σοηπεοίβ {πε ψνογὰβ ννἹ {Π6 ΓΕΠΊΟΥΒΘ 
οὔ {πε ογτον ἃ (μας γε, τέαθ ἡεϊξ γιοῦξςο, 
Μέσ 1)ε1 εγαέ ἀζῶ); ἴο τῃ6 οτονὰ 

Ῥείϑυ Πα5 αἰγεαᾶν αϑϑισῃβα 51 [μ|Κε5 
νϑυϑΊοη οὗ {Π6Π|. 

8. ἀποκριθεὶς ὁ Πειλᾶτος ἔφη κ.τ.λ.] 
Ο(οιρ. Μαζί. χχνι. 24. [πῃ Ρεΐϑυὺ ἴΠ6 
ννογ5. ρΡοΟββίθὶν αἸὰ ποῖ ΔοσομΡ ἢν 
1τὴ6 ΞυΠΌΟ]1]Ο. νναϑῃϊηρ, Ὀὰΐ νν γε τὰ- 
5ΕΓν α [οὐ [Π15 Ἰἰαΐοσ ᾿πποίαγα. 
᾿Αθῴός εἰμι ἀπό πα5. Ὀεεη τερ]δοαα Ὀν 
1Π6 οἰαϑϑίςαὶ καθαρεύω : τοῦ υἱοῦ τοῦ 
θεοῦ δα ποθ5 Ὀδοκ 1Π6 σοηῃΐεοβϑίοη οὗ 
της Τενν5, Ὀπΐ δηβννεῦβ ἴο τοῦ δικαίου 
τούτου ΜΜΏΪΟ ργοθΔὈΪν βἱοοά ἴῃ {Π6 
ἰεχὶ οἵ Μιί. Κπονῃ ἴο Ρεΐεγ; σοῃηρ. 

(ἰαθο 7,77; Ῥ-: 0: Ὑμεῖς 
ὄψεσθε, ν»ῈΪο ἢ σουἹὰ ποΐ 5βίαπα ἴῃ 
1η6 αἰϊεγεά ροϑβιτοη οἱ τπη6 νογάϑβ, 15 
ταριεβϑεηΐϊοα Ὀγ ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξε--- 
“ἢ6 βϑηΐθησα ννὰβ5 γοιτβ, ποί πηϊηθὖ: 
σοΟΙΡ. Μαῖιί. χχνῖ. 66 τί ὑμῖν δοκεῖ ; 
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υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ὑμῖν δὲ τοῦτο ἔδοξεν. εἶτα προσελ- 

θόντες πάντες ἐδέοντο αὐτοῦ καὶ παρεκάλουν κελεῦσαι 

τῷ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώταις μηδὲν εἰπεῖν ἃ 

εἶδον: συμφέρει γάρ, φασίν, ἡμῖν ὀφλῆσαι μεγίστην 

ἁμαρτίαν ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς 

χεῖρας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ λιθασθῆναι. ἐκέ- 

λευσεν οὖν ὁ Πειλᾶτος τῷ κεντυρίωνι καὶ τοῖς στρατιώ- 

ταις μηδὲν εἰπεῖν. 

ΕῚ, 

ληνή, μαθήτρια τοῦ κυρίου (φοβουμένη διὰ τοὺς ᾿Ιουδαί- 

"Ὄρθρου. δὲ τῆς κυριακῆς Μαριὰμ ἡ Μαγδα- 

᾽ Ἄν ἃ [, ε Ἁ “ ᾽ “- Ε 3 ’ ᾽ ᾿ 

ους, ἐπειδὴ ἐφλεγοντο ὑπὸ τῆς οργῆς, οὐκ ἐποίησεν ἐπι 
΄σ΄ , ΄σ ’ὔ « ςῦς ΄σ . 

τω μνήματι τοὺυ κυρίου ἃ εἰώθεσαν ποιεῖν αἱ γυναῖκες 
Α ΄σ ᾽ “ ᾿ ΄ ᾽ ΄ ᾽ ΄ 

ἐπὶ τοῖς ἀποθνήσκουσι καὶ τοῖς ἀγαπωμένοις αὐταῖς), 

Ι μιν 2 καιπερ εκαλουν 

Β]455 

12 ποιεν 

7 τῶν κεντυριων 

ΕῸΥ μηδέν ἴὶ Πα5 ὈδΘη φριοροββά ἴο 
ταδα μηδενί, ας {Π6 σΠδηρα 15 ρου Παρ5 
ἘΠΏΘΟΘΒΒΔΓΥ. 

4. συμφέρει γάρ, φασίν, ἡμῖν κ.τ.λ.]} 
ΕῸΓ ἴΠ6 σοηϑβίχιςί!οη σοτηρ. Μαίί. ν. 29 
συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 
μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα βληθῇ 
εἰς γέενναν. ΙΟΠΠ χὶ. 5ο συμφέρει 
ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ... καὶ μὴ 
ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται (ςρ. χν]ϊ!. 14). 
Βυΐ Ῥείϑυ σδῇ Πδγάϊν πηδδῃ ἴο σμαῦρα 
{6 [εὐνὴν Ί ἢ {Π6 ἱτηρὶεῖν οἵ τεσαγαάϊηρ 
ἃ ν]οϊθηΐ ἀθδίῃ δἃ5 ἃ συξαίευ εν]] [Πδ ἢ 
16 δχίγοτηβ ἀἸβρίθαβισγε οἵ αοά. Ρτο- 
ὈΦΌΪΥ, ἃ5 Ηδύηδοῖς βυρραοβίβ, ΠΕ ἔου- 
ϑεῖβ {ΠπΠαΐ μ6 ἢδ5 θεριιη ψ] ἢ συμφέρει; 
δΔηα ᾿ηἰθη5ἴο 580 “ἴο ἢᾶνε ᾿ἱποιτγθα ἃ 
ΘΎΘνΟΙ5 51 5 Ἐπουρ ἢ, ννΊ Ποῦ ὈεΙηρ 
βίοπμϑα Ὀεβιάθϑ᾽ (ας ᾿γε δέ δελο, 

“γε 7776). ἘρΥ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας 
ΠΟΙΡ. ΗΕ. χ. 31, δηά ἔογ [Π6 ἔδαγ 
ΘΧΡΙΘΘβΘα Ὀγ {6 [ΘυνΊ5ῃ Ἰεδάθύβ, Αοίβ 
ν. 26, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν μὴ 
λιθασθῶσιν. 

9. ὄρθρου δὲ τῆς κυριακῆς κ.τιλ.]} 

9 ορθου ] Μαριαμ᾽ [ Μαγδαλινὴη 

3 τῶ κεντωριων | μηδὲν] μηδενὶ Ζ. [ ἅ] ὧν 
το [ἥτις] φοβ. Κα. 

ΓΚ χχῖν. 1 τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων 
ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθαν : 72. 
22 γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον. 

ΕῸΥ τ. κυριακῆς 566 οί οη Ρ. 16,]. 5. 
ΤῊρ ούπὶ Μαριάμ 15 νν6}} Ξιρροτίβα 

πη ΪοΠη χχ. τό, 1ιὃ δηά 15 {π6 τεδάήϊησ 
οἵ δ τὴ Μαϑῖίί. χχν!. 1. ὙὍΠΕῈ Ν.Τ. 
Πδᾶ5 μαθήτρια ΟἿΪΥ ἴῃ Αοἴδ ἰχ. 36. 
Ιη (ορίϊς ἀποβίϊς ᾿ϊτογαΐασα (} 2.275 
,δοῤῥζα, «εεογαῖ δοοῖ ὁ “εῆ), τῇς 
μαθήτριαι ΠΟΥΓΟΒΡΟΠα ἴο [Πς μαθη- 

ταί -- ἀπόστολοι, ἀπ ἃἴα Ποαάθά ᾿Ὀγ 
Ματν Μαραδὶεηο(ϑ παι, Ογιοσζζδελε 
δε γΖγζο)ι, ᾿. 452). 

1ο. φοβουμένη.. αὐταῖς] ΤῊς 5Ξεπίθησς 
15. ονθυννεισῃίθα, ἀπα ἢδ5 [4]]|6ὴ ἰπίο 
ΘΥΔΙΠΠΊΔΓΟΔ] σοη αβίοπ, [Πᾶνα [0]- 
ἸΙοννεα Ἡδυηδοῖκ᾽5 ἜΧαΙρ]6 ἴῃ {Π6 ρτο- 
νι οηδ] 56 οὗ Ὀγδοϊζοῖβ, ν Ϊ ἢ πηαϊτο5 
1 ῬΟΒ551016 ἴο σοῃϑβίσχιϑ Ποῖ επλθηά- 
ἴῃς (ῃ6 ἰδχί. ΕῸΥ φλέγεσθαι ὑπὸ 
τῆς ὀργῆς ΠσΟΠΊΡ. φλ. ὑπὸ τῆς φιλοτι- 
μίας, [)»1οη. ΟΠ γγ5.1.}.158. ΤῊΘ Ρἤταβα 
ἰῖ5. ποῖ ἰὴ {πε Ν. Τ΄, Ραῖ Ῥεϑϊοηρθ ἴο 
[68 ΠΠΘΥΑΥΥ βία πο ἢ Ροίθυ ραν 
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χω ᾽ ε ΄σ Α 7, Μὴν Ἁ ᾿ - 

λαβοῦσα μεθ᾽ ἑαυτῆς τὰς φίλας ἦλθε ἐπὶ τὸ μνημεῖον 
« - θ ,ὔ, ᾿ ᾽ ΄σ , »]} ᾽ ᾿Ὶ ε 

ὅπου ἦν τεθείς. καὶ ἐφοβοῦντο μὴ ἴδωσιν αὐτὰς οἱ 

᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλ ΕἸ ὶ μὴ ἐν ἐκεί η ἡμέρα ἡἣ , καὶ ἔλεγον Εἰ καὶ μὴ ἐν ἐκείνη τῆ ἡμέρᾳ ἣ 
Ε] “ ᾽ ΄ ΄- ΄- 

ἐσταυρώθη ἐδυνήθημεν κλαῦσαι καὶ κόψασθαι, καὶ νῦν 
᾽ Α ΄σ , ΕῚ ΄ , ΄σ- 

ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ ποιήσωμεν ταῦτα. τίς δὲ 
᾽ “ « ΄σ ᾿Ὶ Ἁ [2 Ἁ , ᾽ ἥ ΄σ 

ἀποκυλίσει ἡμῖν καὶ τὸν λίθον τὸν τεθέντα ἐπὶ τῆς 
, ΄“ , . Ω ΄ ΄“ 

θύρας τοῦ μνημείου, ἵνα εἰσελθοῦσαι παρακαθεσθῶμεν 
᾽ ζω ᾿ ΄ ᾿ ᾽ ΄ , Ν ἘΝ « 

αὐτῷ καὶ ποιήσωμεν τὰ ὀφειλόμενα; μέγας γὰρ ἦν ὁ 
“ Α Ἶ 7 ε ΄σ »] Α » Ἁ “ 

λίθος, καὶ φοβούμεθα μή τις ἡμᾶς ἴδη. καὶ εἰ μὴ δυνά- 
θ 3 5 Ά ΄σ ’ , « , ᾽ 

μεθα, κὰν ἐπὶ τῆς θύρας βάλωμεν ἃ φέρομεν εἰς μνημο- 
΄ ; ΄σ ,ὔ ᾿ , « ᾽, 3 

σύνην αὐτοῦ, κλαύσομεν καὶ κοψόμεθα ἕως ἔλθωμεν εἰς 
Ἁ Φ ΄- 

τὸν οἰκον ἡμῶν. 

4 κοψεσθαι | καὶ] κἂν Η., Ζ. (αἴτεον Β]455). 

καὶ κοψώμεθα ΚἈ.. Η., Ζ. 

δάορίβ. [ἿΙἢ καὶ τοῖς ἀγαπ. ΕἸΓΠΕΥ καὶ 
ΟΥ τοῖς 15 βιιρετῆμποιιβ. ᾿Αγαπ. ΠΊΔΥ 
Δ το Ζεςἢ. χὶ]. τὸ κόψονται ον ὡς 

ἐπ᾿ ἀγαπητῷ. Τὰς φίλας: [Π6 (σο5ρε]5 
τηθητοη Μαρία ἡ ᾿Ιακώβου, Σαλώμη, 
᾿Ιωάνα ; Δ η4 {Πογ6 νγεῦα οἵἴποῖβ ΠΟ 
ΔΥΘ ποΐ πεηηθά (1,., αἱ λοιπαὶ σὺν αὐ- 
ταῖς). [πῃ ἴπΠ6 ΕΟυτ (ο5Ρ6Ὲ1 Μαῖν 
Μαράδ]θηθ 566Π15 ἴο Ὀ6 δἰοπθ. Ὅπου 
ἦν τεθείς : σογρ. [π|Κε χχὶι]. 55 ἐθεά- 
σαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ 
σῶμα αὐτοῦ. ῬείεΥ 5ἴαπαάβ δῖοπε ἴῃ 
βιρσοϑβίηρ (Παΐὶ ἔδυ παα ργιενεηϊθα 
[Π6 ψνοπΊθη ἔγομὴ τη] Ἰβίθυηρ δἵ {Π6 
τοῦ} Ὀείογα [Π6 τηογηϊηρσ οἱ Εδϑβίθυ 
ἄδγ ; ἴῃ ἴπεὸ ϑυπορίϊς (σοβρεὶβ {πον 
τείαση ἔτοῖη {πῸ6 Βατα] το Κεερ Π6 
Ιεσαὶ ϑαθαίῃ-γοϑὲ {({π|κεὲ Χχῆ!. 56), 
ΔΑ αἴζου {π6 ϑα δ 15 Ὄνεῖ ἴπον 
Υ6 Ὀπ5υῪ ΜΠ ΡῬΓΘΡΑΓΑΙΙΟΠ 5 [ῸΓ {ΠΕῚΓ 
νοῦ (Μαᾶτῖκ χνὶ. 1, [Κε χχῖν. 1). 

2. καὶ ἐφοβοῦντο μὴ ἴδωσιν αὐτὰς 
κιτιλ.] ΤΗΪ5 566 ΠῚ5 ἴο 6 80 Ἰῃεσ Π σα 
ἔγοπη ὄρθρου βαθέως--[ῃεν σαπια δἵ 
Ῥγθακ οἵ ἄδν Ὀείογε 5: 1Ή7156, ἢ ΟΥΘΥ 
ἴο Ἔβοᾶρε ορϑβεινδίϊοῃ ; οἵ. 2277, 1. 9. 
ΤΠῈ σδηοηϊοα] (οβραὶθ ἀραὶη ΔΓΕ 
5116 πὶ δ5 ἴο {πε πιοῖϊνε οἵ δαγ ; {πε 

Α ΄σ΄ ἊΣ ᾿ " ᾽ 

καὶ ἀπελθοῦσαι εὑρον τὸν τάφον ἠνεω- 

ὃ οφιλομενα 1 κλαύσωμεν 

12 εὗρον] συρον 

ΘΑΥν νἱϑιῖ το ἴῃς τομὴ νΏΙΟἢ {ΠΕῸΥ 
τϑροσῖ πηϊσῆΐ πᾶνε Ὀθθη ρτοπιρίεα ὈΥῪ 
Θαροῦ ἀδνοίϊοη. ΕῸΓ κλαῦσαι καὶ κό- 
ψασθαι σοτηρ. Γαἰϊκκα ν]]. 52 ἔκλαιον δὲ 
πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ΑΡοσ. ΧΝΠ]. 
Θ; Φ) ΩΣ 1. ΤΙΣ 

ς. τίς δὲ ἀποκυλίσει κιτ.λ.} Ματκ 
χνὶ]. 3 τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν 
λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου: 

Εἰσελθοῦσαι οσοιΓ5 ἴῃ ΜΚ. χνὶ. 5 
(ΝΑ ΟΠ). Παρακαθεσθῶμεν 15 ῬΕΥΠΑΡ5 

ϑβυσσοβίεα ὈγΥ [π|Κὲ χ. 39 παρακαθισ- 
θεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου: 
ΠΟΠΊΡ. 4ἰδὸ [οΠπ χχ. 12 θεωρεῖ δύο 
ἀγγέλους . . καθεζομένους .. ὅπου ἔκειτο 
τὸ σῶμα. Μέγας γὰρ ἦν ὁ λίθος: 
σοτῃρ. ΜΚ. χνὶ. 4 ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 

9. καὶ εἰ μὴ δύναμεθα κ.τ.λ.] “1 
ννὸ σαηηοΐ Ἔχϑοαῖα ΟἿΓ ΤΠ] 5510 νυ] Π1Π 
τὴς τοπῦ, νγ6 νν1}} θαννα}} Η τη οἡ {Π6 
νὰν ΠΟΠῚΊΘ ; γὙὰ 5Π4}] ποῖ Ὀ6 σοηῃίΐεπηΐ 
ΜΊ ἢ ρ]αοίησ ΟὟ οἤεγιηρθ αἱ {Π6 
ἄἀοοτ. ᾿Α φέρομεν --ἃ ἡτοίμασαν ἀρώ- 
ματα (1,.). ΕῸΥ μνημοσύνη ἴΠπΠ6 1ΧΧ. 
ἃ πα Ν. Τ᾿ 56 μνημόσυνον (6... Μαῖί. 
νι: 19). 

Ι[2. εὗρον τὸν τάφον ἠνεῳγμένον 
κιτλ.] [μ|κεὸ χχῖν. 2 εὗρον τὸν λίθον 
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΄ Νἢ ΄ 7 ΄ Ἄς. ΄σ ᾽ ΄- 

μενον" καὶ προσελθοῦσαι παρέκυψαν ἐκεῖ,και ορωσιν εκεῖ 
’ ’ ’ὔ ΄. ’ [ -:-: " 

τινα νεανισκον καθεζόμενον μεσω τοὺ τάφου, ὡραῖον και 
, Ἁ ὔ ε͵ »", ᾽ ΄ 

περιβεβλημένον στολὴν λαμπροτατην, ὁστις ἔφη αὐταῖς 
,ὔ ᾽} Ἔ 7 - Ἁ Α ΄ » ΄' 

Τί ἠλθατε; τίνα ζητεῖτε; μὴ τὸν σταυρωθέντα ἐκεῖνον: 
πνΓνν Ἁ ᾽ ΄ 3 ᾿ Ἁ ,, ἥ 

ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν: εἰ δὲ μὴ πιστεύετε, παρακύψατε 
ν γ»γ"[ ᾿Ὶ ΄ »" ᾽» ε ᾽ »" 41 ἢ 

καὶ ἴδατε τὸν τόπον ἔνθα ἔκειτο, ὅτι οὐκ ἔστιν: ἀνέστη 
) ᾿ 3 αν σι Ψ{] ᾽ ᾿ Ἔ)Ἅ ε σ΄ 

γαρ καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖ ὅθεν ἀπεστάλη. τότε αἱ γυναῖκες 

φοβηθεῖσαι ἔφυγον. 

ΧΠ 

2 ἐν μέσῳ Ἡ.., Ζ. 

8 φοβηθεισεφυγον 

ἀποκεκυλισμένον. Μαῖί. χχνὶϊ. 52 τὰ 
μνημεῖα ἀνεῴχθησαν. Παρέκυψαν: 
Τοῆπ χχ. 11 Μαρία... παρέκυψεν εἰς τὸ 
μνημεῖον : ΠΟΠΊΡ. 1 Ρεΐ. 1. 12 εἰς ὃ ἐπι- 
θυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 'ρῶσιν 
λαμπροτάτην : ΜαΙκΚ χνὶ. 5 εἶδον 
νεανίσκον καθήμενον. . περιβεβλημένον 
στολὴν λαμπράν. 

4. Τί ἤλθατε κιτ.λ.] Μαῖί. χχν!. 
5 Π΄ τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε" οὐκ ἔστιν 
ὧδε" ἠγέρθη γάρ... ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 
ἔκειτο. (ΟΠΊΡ. ψ]Π Ῥεΐοτ5 νϑύβιοη οὗ 
[Π6 Απηρε]5 νογάβς. ἔφ. “Δι, Ζεοί. κι. (Β) 
13 οὐκ ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἀνέστη κύψατε 
καὶ ἴδετε τὸν τάφον ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα 
αὐτοῦ. Τὴε οπηϊβϑίοη οἵ ὧδε ἴῃ 
Ρείοσ ἤπα5 ἃ ρϑΎ8}16] ἴη {Π6 5. (εῖ- 
τηδὶη Μ8. σ΄ (σ1ο71 57, 577γεχΐ, Τιακα 
χχῖν. 4). ᾿Ανέστη ΤῆδΔΥ πᾶνε Ὀθθη 
(α5 ΥΓ ΤΆΜ]ΟΥ ροϊπηΐβ οὐ) βιισσεϑίθα 
ὈΥ Μαδῖκ χνὶ. 9 (ἀναστὰς δὲ πρωὶ 
πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ 
τῇ Μαγδαλήνῃ).. ἘοΥ παρακύψατε 566 
Ἰαϑί ποίβ. 

7. ἀπῆλθεν ἐκεῖ ὅθεν ἀπεστάλη] Μίϊ., 
ΜΚκ., ανε προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Τ'αλι- 
λαίαν᾽ ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ᾿Απῆλθεν 
ἴῃ Ῥεῖθυ βεθηβ ἴο Ιοοῖκ ὈδοΚ δἰΠῸΥ ἴο 
ἀνελήφθη (ς. ν.) ; σοπηρ. ΟὐηιδίζζΖϊο715 
ν111. 1 ἀνελήφθη πρὸς τὸν ἀποστείλαντα 
αὐτόν) ; ΟΥὙ ἴο {ἢξ οχῖΐ τότ [Πς τοπὶὉ 
ἀβϑου θεά 1η ς. Ἰχ. ΕῸΓ ἀπε- 
στάλη 566 Μαῖίί. χ. 40, χν. 24, ἅς. 

3-4 αυταιοτι 

ψ᾿ Χ ε - " Ην δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων, καὶ 

5. πιστευεται 6 εκειΐ 

ΞΠΠ ἜΞρ. Ποππ χὺ] 5 χα 21. [ἢ 
ΑΡἨἢγδαίθβ λοηλ. 22 (οεἰϊε Ὀγ Ρτοΐ. 
ΚΟοΡΙη5οη, 2 767,0. 29 2.), εα. Υτιρῃΐ, 

Ρ. (Ὦ-Θ. Χ., ἃ Θ᾽ ΠΠ]ΔΥΓ ϑαγίηρ 15. 85- 

οὐ θεα το {πεῈ ΑΏρῈ] αἱ {Π6 ἰομλὉ : 

-.ὰ οἷῶτ - κλ 5» 

διο λ ὑῶν ἀξ 

«ΟἾΣΣ α 3» διαλ. ΤΠ ννογάς 

416 ποῖ ἴῃ ἴῃς. Αὐάθις Ταίϊδη οὐ 1Π 
ΕΡΉτΑΙ 5 σοπη Ππηε πίδυνυ, Ὀὰὺΐ παν Πᾶνα 
βίοοί, 45 ἢα5 εξ βιρραβίεα, ἴῃ [Π8 
ΟΥΡΊΠ4] 1 αἴασϑασοη Οἢ ΜΨΠΙΟἢ “1Π6 
ἢγϑὶ 22 Ποιη]]165 [οἵ Αρηγαδίε5] ἀῦα 
Ὀα5εά" (].ὄ Κ. Ηατγ5, Ζαΐζαϑι, Ῥ. 10). 
Γῇ συ]. ααέεοΐ. ΧΙ]. 41 τὸν ἀποστα- 
λέντα κύριον... τὸν ἀποστείλαντα πατέρα 
θεόν. 

αἱ γυναῖκες φοβηθεῖσαι ἔφυγον) ΜΙΑΥΚ 
χνὶ. ὃ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου... 
ἐφοβοῦντο γάρ. Μί. ταργαβϑθηΐῖβ ἴΠ6 
ξαυ οὗ [Π6 ὑνοπΊθη ἃ5 τηϊχεα νΊ ἢ ἸΟῪ 
(μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης). 

9. ἦν δὲ τελευταία ἡμέρα τῶν ἀζύμων] 
1 Ῥείευ 15 [Ὁ] ονῖηρ [εν Ί5} σεοκοη- 
ἴῃς, Π6 Ράᾶ5565 δΌΓΟρΕΙν ἔγοιὴ Εδϑβίου 
ἄδγΥ ἴο [6 Ετϊάαν ἴῃ Εδϑίθσ ψεαὶς 
(Νίβαη 21). Μ. 1,.οἀ5 πονένεσ 5ὺρ- 
ϑεβίβ (ρΡ. 21) [μαΐ Ῥεῖεγ ἢᾶ5 ἤεῖβ 
ἰγαπϑίεσγθα (ΟΠ γιϑίίαη ἰάθαβ ἴο ἴῃ6 
Τα ν 5} [βαϑί,απα Πὰ5 σα] ] δα Εδϑίθγ- αν 
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, ᾽ Ψ, ε ᾿, ᾽ Ἁ ᾽] 

πολλοὶ τίνες ἐξήρχοντο, ὑποστρέφοντες εἰς τοὺς οἰκοὺυς 
᾽ ΄ “΄- ε -- , - . , 

αὐτῶν τῆς ἑορτῆς παυσαμένης. ἡμεῖς δὲ οἱ δωδεκα 
᾿ [τὰ “ 2 ' Α 3 ΄ Α 

μαθηταὶ τοῦ κυρίου ἐκλαίομεν καὶ ἐλυπούμεθα, καὶ 
.« 7 ΝΣ ταῦ δὶ Ἁ ᾽ ΄ ᾽ Α 

ἕἑκαστος λυπουμεένος δια τὸ συμβὰν απηλλαγῆή εἰς τον 
ὋΣ ᾽ ΄σ κ ᾿ ’ , ΠῚ ἐ ε 

οἰκον αὐτοῦ. ἔγω δὲ (ίμων Πέτρος και Ἀνδρέας ο 
,ὔ ͵ ε ΄σ ᾿Ὶ Υ ᾽ ΄ 5 

ἀδελφος μου λαβόντες ἡμών τὰ λίνα ἀπήλθαμεν εἰς 
Νὴ , Ὧν ὩΣ" ᾿ ε ΄ ἣ ε ΄“σε 7) 

τὴν θαλασσαν" καὶ ἠν σὺν ἡμῖν Λευεὶς ὁ τοῦ ᾿λλφαίου, 

ὃν Κύριος Ἂ ἃ 

2 παυσαμινὴς 

ἼΠἢῈ Ιαϑδὲ ἀδν οἵ {πε δαϑβὲ οἵ τιη]6ὰ- 
νεηθα Ὀγοδα, θθσδιιβ6 1ἴ ννὰ5 γε σαγ θά 
85 οἸοβίηρ {π6 (γι βίίδη Ζασεΐα. ἡ 
1Π6 ννΠ016 αιθϑίίοη 566 {π6 [ηΐτο- 
ἀποίϊοη, Ο. ἵν. 

ἍΜ ΊΠ τελευταία ἡμέρα σομηρ. [ΟΠ ἢ 
ν]]. 37 ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ 
τῆς ἑορτῆς. ΤΠ6 τοίατη ἴο {ΠΕ6ῚΓ ΠΟΠΊ65 
οὗ {π6 ν]ϑίτογβ. γγῆο Πα αἰζεπα δα {Π6 
(δαϑί γθ πη 45 τ1ι5 οἵ [μπι|ΚῈ 11. 43, 44 
τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν τῷ 

ὑποστρέφειν...ἐν τῇ συνοδίᾳ. 
2. οἱ ϑώδεκα μαθηταὶ] (ΟΠΊΡ. [ΟΠ 

Χχ. 24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα. 
Ι (οΥ. χν. 5 ὥφθη Κηφᾷ εἶτα τοῖς 
δώδεκα. ΑΠἡ οχαοΐ ρδγ4116] οσσιγ5 ἴῃ 
Ῥεῖ. αῤος. ἡμεῖς οἱ δώδεκα μαθηταὶ ἐδεή- 
θημεν (ΏΘΓΘ, ἃ5 ΜῈ [ἀπηὲ5 ροϊῃϊΐβ 
οὐ, {Π6 {1Π|6 15 ΡγΟΡΑΌΪν σα ϑθαιθηΐ 
ἴο {πΠ6 ΘΟ 00); 566 αἰθδὸ Ζαῃη, 
““εἰα “οα,ι7115, Ὁ. 32 μετὰ τὸ ἀναστῆναι 

αὐτὸν ἐφάνη ἡμῖν τοῖς δώδεκα ἀποστόλοις 
αὐτοῦ. ΑἸ εἰα ΤἼασα. 6 ὥφθη... καὶ ἡμῖν 
τοῖς δώδεκα. 

3. ἐκλαίομεν καὶ ἐλυπούμεθα] 566 
σηῤγα, α. νὶϊ. ΔΊ τὸ συμβὰν σΟΙΏΡ. 
ΤΚ6 χχίν. 14 ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους 

. περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων: 

τῆς νογά οσοιι5 4150 [ἢ 1 Ῥεί. ἵν. 12, 
2 Ῥοί. 11. 22. ᾿Απηλλάγὴη κοτιλ. ῃπας 
ἃ ῬΑΓΆ]16] τη {Π6 2εγζεοῤο ἐδ αὐ. 
ννΪοἢ ῬΕσῚΠ5 καὶ ἐπορεύθησαν ἕκαστος 
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ὙΠΕ Ὀοπά οὗ οο- 
Πδϑίοη ννὰβ σΌΠ6 δποθ ἴπΠ6 Μαβίει᾽β 
ἀδρατγίαγο. 

7 θαλίλασσαν ὃ [6] Κύριος α., Ζ. 

ξ. ἐγὼ δὲ Σίμων Πέτρος] 5:1Π111ΔΥ]ν [πῃ 

τῃςε Οο71:5 2 11ε]}2021.5 (6.6. 11. 46, ἵν. 79. 7; 

νὶ. 12, ν]1]. 11), 51 Ῥείευ 15 [Π6 βρεαῖκεῦ 
θη δνθηΐβ ἴῃ ἴπΠῸ (το5ρΡ6ὶ ἢβίουν 
ΑΥΘ τοϊαϊθα ἴῃ ΠΟ Π ΠΕ ἴοοκ ἃ ρατί. 

ΤῊΘ Ὠδύγαῖνα ἸΡΟῚ νυ ]οἢ Ροίου 
15. Δθοιί ἴο επίοδι 15 ΡΥΟΡΔΌΪν ἴο 6 
ΔΘ πι ΠΕ α νυ] {Παΐ οὗ Το χχὶ. 1 ἢ; 
1ῃς 56ξῆα 15 ἤεύα 85 [ἤξτε ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος. Ἦσαν ὁμοῦ, 
51 Τοῃη ὈερΊη5, Σίμων Πέτρος καὶ Θω- 
μᾶς... καὶ Ναθαναὴλ ... καὶ οἱ τοῦ Ζεβε- 

δαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ δύο. ΔΝ Πεῖῃεῖ Ρεῖοσ ργοσβθαβα 
ἴο παιὴηθ ΤΠοιηδ5, Ναίμδηδεὶ, [4 π165 
Δ Πα ΤοΠη, σα Ὀ6 πηδίζου [ΟΥ̓ σοΠ]Θο- 
ἴπγ6 ΟἿΪΥ : 1ἴ 15 ΡΟ551016, ἃ5. ἢᾶ5 Ὀθθἢ 
ϑισσοβίθα ἴο πὸ Ὀν Μὲ Δ 41115, {Ππαΐ 
6 ΠπΠιθδη5 ἴο 4δΘηπΠν Απάτγονν δηά 
Τ,ονῚ νΊ ἢ [ΠῈ ἄλλοι δύο ἴῃ 51 [οΠη. 
Απάζγονν 15 τη θη οη θα ἰδοὺ ὈγῪ Νοη- 
Πι135, θαΐ {Π6 πδπῖ6 οὗ ϑ᾽πιοη Ρείοιβ 
ῬΓΟΙΠΘΙ τηᾶὺ αν οσουτγαεα ἴο ΠΙΠῚ 
᾿πἀθροη θῖν. Τὰ λίνα ΤηᾶγΥ ὈεΞετὰ 
δίκτυα (ΑΙ Παηδδιι5. 7, Ρ. 284 Β λίνα.. 
ἔμπλεα); τ με αἵ ἴο τπιηδογβίαπηα 
“ΠΒΠΙηρ 11η65,᾽ σοΟΠΊρΡ. Μαῖίϊ. χν]ϊ. 27 

πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκισ- 
τρον. 

8. ὃν Κύριος] Ννε πᾶν ΞΡΡΙΥ ἐκάλε- 
σεν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον (Μ αίί. ἰχ. 
9; Μδτῖκ 11. 14), οἵ, ϑίπςβ Ῥεῖθι πϑαα}}ν 
ἀερατγίβ οπὶ {Π6 ρύθοῖβα νογαϊηρ οὗ 
1Π6 σα ποηο ἃ] (αο5ρε]5, ϑοῖηα δαπῖνα- 
Ἰεηΐ Ρἤγαβθ. 

σι 



Ἴ ΔἸΝ ΘΑ ΤΤΟΝ: 

1. Βυὺτ οἵ [πε ϑνὺ8 ΠΟΠ6 νγναϑῃδα ἢϊ5. πΠαηα5, με Πεγ Ἡ τοῦ, ΠΟΓ Δ ἢν 

οἣβ οὗ Ηἰ5 ἡπάρεϑ ; αηὰ βίποα {πον ἀἸα ποῖ σῇοοβα ἴο νναϑῇ {Ππθπ, ΡΙ]αΐα 

ἃτοβϑ6. Απά {πθη Ηετγοά {π6 Κιίηρ σοιημπηδηάοίῃ (Π6 Τιογά ἴο Ὀ6 ἴδκβηῃ, 

Βα ]ηρ ππίο {Π6η, Υ̓μαΐ {ΠΙηρ5. ΘΟΟνῈΥ 1 σοπηΠπΠΔη 64 γοῖι ἴο Ὧο τηΐο 

Η!η], 4ο γα. 

1. Νον ἴΠεῖὲ βἰοοα {ποτα [Οβαρῇ, {πῸ Πα πα οἵ Ῥι]αίβ δπα οἵ {6 

Τοτὰ ; δηα Κπονίηρ παΐ ΠΥ ψεσα ἀθοιῖΐ το οταοιγ Η]πῚ, Π6 σδῖηθ ἴο 

Ρηαΐθ, ἀηα Ῥερρεά {πὸ θοᾶγ οἵ [Π6 Τιοτὰ ἔοσ θατῖα]. Απά Ῥι]αΐα βθηΐ ἴο 

Ηετοά δῃᾶ ὑερρεὰ Ηἰβ5 ον ; ἁπᾶ ἨἩετγοά 5414, Βγοίμεγ Ρι]αΐθ, Ἔνθ 1 

ΠΟ πηδῃ δά θερσσοα ἩΠΠ, ννα 5ῃοι 14 θαγν Η]Π1, ᾿ΠΔ5ΠΊΟἢ ἃ5 {πε ΘΑ Ρα ἢ 

ἀτγανγθῖῃ Οἢ ; [ὉΓ 1ἰ 15 υΥ 6 ἢ 1η {Π6 ἰανν 1Πδΐ {6 σι 5εῖ ποῖ οὔ οὔθ (Παΐ 

Πδίῃ ἀϊβα Όγ νἱοϊθηςα. 

1Π|. Απά ΠΕ ἀε]νεγθα Ἡΐπὶ ἴο [Π6 ῬΕορΙῈ Ῥείογα {πῸ ἢτβδὶ ἄδὺ οἵ 

παπ]θανεηθα Ὀτεδα, {ΠΕῚΓ ἔθαϑί. 80. {ΠῸῪ ἴοοῖϊ ἴΠ6 Τογα αηα ρυ5ηεα Ηϊτη 

"735 [Π6Υ ταη, ἀπ 5414, 1,6 τι5 μα]Ὲ {Π6 ὅοη οἵ (οα, 5ἴποθ νγε πᾶνε βροίζβθῃ 

ῬΟΜΕΥ ΟῚ ΗΠ]. Απαᾶ {πεν οἱοίμεα Ἡΐ τ ψ]1ἢ ΡαΓρΙΘ, δηα βεῖ ΗΪπὶ οἢ 

ἃ 56αΐ οὗ πα σειηθηΐ, βαγίηρ, [πᾶσα τρῃίθοιιϑγ, Ὁ Κιηρ οὗ [5146]. Απά 

οηῈ οὗ {ποῖ Ὀτοιρῃΐ ἃ οσοόνγη οἵ [Πογη5 πα ρεΐ 1 οἡ {Π6 Ποδά οὗ {πὲ 

ΤιοΥά, δηα οἴπεῖβ βίοοα δη4 5βραΐ ὑροὴ Ηἰ5 δυγεβ, δηα οἴμεῖβ βιηοία Ηϊβ5 

ΟἤΘΕΚΒ ; οἴπεῖβ ρ᾽εγοθα Ηΐϊ ἢ ἃ τΤαρα, ἀπ 8οπηῈ βοοιτρεα Η]ΠῚ 

βαυηρ, ὙΠ {Π|5 ΠΟ ΟυΓ ἰδεῖ τι5 ποθ [Π6 ὅοη οἵ (σά. 

ΙΝ. Απά {ποὺ Ὀγοῦρῃς ἴνγο πηα]οίδοζουβ, πα οὐποϊῆθα (Π6 Τιοτγα ἰπ 

της πηϊαϑὲ οὗ {πθῖη ; θὰ Ηδ πο] Ηἰβ Ρξᾶςβ, ἃ5 1ἢ ΠΟ νγ1568 5: ΠῚ ηρ; Ραίη. 

Απα ψπδη {παν Παα 5εΐ ΠΡ {Π6 οτοβ5, ἴΠ6Ὺ ρ]αοθα οἡ 1ἴ {Π6 5:1 ρ βου ρΊΊΟη, 

ΤῊΝ. 15 ἴῃς Κιηρ οἵ ἴ5γα8]. Απα {πον Ἰαϊά Ηἰβ ρατιηθηΐβ θεΐοσγο ΗΊ]Πη, 

Δα Ρρατίβα {Πεῖὴ, απ οαϑί Ἰοΐβ ἀροῇ ἴΠ6π. Βαΐ οπα οἵ ἴΠ6 πηδ]ε- 

[Δοίουβ ὈρΌτγαϊθα {Πθπὶ, βαγίηρ, ὟΥε Πᾶνα ϑυῆειθα [ἢ [ῸΓ [πὸ 1115 

[αὶ ψὰ ψνγουρηῖ, θααὉ [Π158. πηΔη-- νηΐ ντοηρ παῖ Ηδ ἄοπα γοιι ἰη {Πα 

Ης Ὀδοδπηα ἴη6 ϑανιοιγ οἵ ποθὴ} ΑΠπα ἴπον Πα ᾿πα]σηδίίοη ἀραϊηβί 

Πϊτη, ἀηα σομ Δ η 4664 {Παΐ 15 ἰθρδ 5Π 0] 4 ποῖ θ6 ὈτΌΚαη, ἴο {Π6 βηά 
τηαϊ ἢ τϊρηΐ 416 1η τοΥΠ] ΘΠ. 
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ν. Νὸον ἴΐ νναὰβ τηϊάάαν, ἃπηΠ6 ἀδικη655 ονευβργθδα 41} {πᾶθαὰ ; «πὰ 

{πον μετα ἰγου] 6 α δα αἸβ γα 556 1θδὲ τῃ6 ϑη Πα βεῖ, Ἰπαβϑηηιοἢ ἃ5 Ηδ 

νγὰ5 γεῖ αἰϊνα ; 1ἴ 15. νυυι6η [ῸΓ {Π6ηῚ {Ππαΐ {Π6Ὸ βιὰ δεῖ ποῖ οὴἡ οἠδ {Παΐ 

Παῖῃ ἀἸοα Ὀγ νἱοϊθηοθθ. Απᾶ οπδ οἵ {Πεπὶ 5414, αἰνα ΗΙΠῚ 98}} ἴο τη κ 

Μ ΓΠ νίηθραῦ ; Δηα {πεν τηἸχοα ἀπα σανα Ηΐπ ἴο ἀπηκ. 80 {πᾶν δοσοιη- 

ΡΠ ΘΑ 411} {πϊηρθ5, απα ΠΙΙΘα πΡ {ΠΕῚΓ 51η5 ΡΟῸΠ {ΠΕ Ποαα. Απᾶ τῆδην 

ννϑηΐ ἀροστ ΜΠ ἸΙατηρ5, ϑαρροβίηρ Ππαΐ τὰ ννὰ5. πΙρῃϊ ἢ δηα βοῖηδ {6]]. 

Απά 6 ΤἸιοτὰ οτιθα δἱοπά, βανηρ, ΜΥ ρον ου, ΤΥ ΡονΕΥ, ποι Παϑβὲ ἰε[ 

Με; δηα Βανίηρ β8]14 {Π15 Ηδ ννὰβ ἴακβὴ πρ. Απὰα [{Π8 β58πηη6 Ποιγ {ἢ 6 

ν 61] οὗ {π6 [6 Π1Ρ16 οὗ 6 54] 6 Π ννὰ8. [ΟΥ̓ 1Π ἴντα ]η. 

ΨΙ. Απάτπεη τΠθΥ ἄγον [ΠῸ6 Π8115 οπὶ {πΠῈ Πα ηα5 οἵ {ΠῈῸ ἜΙ Δ η4 

ΙαἸ4 Ηΐτη ἀροπ {πε βατίῃ ; ἀηα {Π6 ὑνΠΟ]8 δατίῃ νγὰ5. 5 ΚῈῃ, δηα στεαΐ 

θαυ σαπΊῈ ΠΡΟΠ ἔπε. ΤΏΘη [Π6 σι 5Π0η6 οαΐ, αηά 1 ννὰβ5 ἰοιιηα ἴο 

ΡῈ τῆς πἰπίῃ ποῖ. Βαΐ {Πς Τενν5 το] οἱ θα, απα {Πδν σανε Ηἰβ θοᾶν ἴο 

ΤΟβῈρῇ ἴο ῬυτΥ ἴΐ, ᾿Παβηη ἢ 45. ΠῈ ΕΠ] 4}} {πΠ6Ὸ σοοά {πϊηρ5 πα Ἠδ 

α14. 80 Πδ τοοῖς {πε Τιοτὰ δπα νναβῃεα Η]πΊ, ἀπα ταρρεα Η!πι 1 ᾿ΙπΠ6 ῃ 

Πα Ὀτοιρῃς Ηΐτὴ ᾿πίο Πϊβ οὐνη [ΟΠ10, ΟΑ]1]6 4 ΤοβῈρ ἢ 5 Οδγάεη. 

ΨΙΠ. ὙΠεη τῆς Τ7εν5 ἀπα {Π6 οἰ ἀθτβ ἀπ {ΠῸ ρτιθβϑίβ, Κπονῖηρ πνΠδΐ 

Ἔν] {πο ν Παὰ ἄοπο ἴο {πεπιβεῖνεβ, θαραη ἴο Ῥανν 41} πα αν, οα ἴο Οἵ 

51η5} {Π6 Ἰπαροπηιθηΐ 15 αἴ ΠαΠά, πα [ἢ δπά οὗ Τϑγιβαίεση. Απάᾶ 1 ἢ 

ΤῊΥ͂ []]Ονν 5. γὰ5 1 5ΟΥΤΟΥ, Δ Πα Ὀεῖηρ νου Π 64 δ Πθατὶ γα Ια Οὐ 56 Ιν 65, 

ἴῸΓ ΜὝῸ ὑΕΓῈ ΒΟΌρΡΣ [ῸΓ ὈΥ {Π6ΠΔ 85 τηδ]θίδοίουβ Πα 85 τ] Πα 64 ἴο ὈΌΓΤη 

{Π6 ἴδιηρῖ]α ; δηα Ῥεβϑίάθϑβ 811 1Π15, νγα γε γα [5] Πρ, Δ Πα νγ8 88 ΤΠΟΌΓΠΙΠΡ' 
Δα νϑθρίηρ πῖρῃΐ δηα αν ππ|1}} {πΠ6 ΘαΡαΙῃ. 

ΨΙΠ. Βιῖ τἢς ϑοῦῖθες δηᾶ ῬΠδγβθαβ πα εἱάθγθ, Ῥεῖηρ ἀϑϑΘ 64 

τορϑῖμοῦ ἀπα Πρατῖπρ ἰΠαΐ {Π6 γΠΟΪ]6. ῬΕΟΡΙΘ ττηη γα δηα Ῥδαΐ {ΠΕῚΓ 

Βτεαϑίβ, βανίηρ, ΠῚ {πΠε56 Ἔβχοθεάϊηρ στϑαΐ 5:6 }5 εγα ὙτΟΌρΡηΐ δὲ ΗΠ5 ἀβδίῃ, 

566 πον τὶρμίθοιιβ Ηδ ννα8---[ῃς οἱ ἄδυβ γεγο αἰγαϊά ἀπ σάπια ἴο Ρι]αΐε, 

Ῥεβθθοῃηρ ΠΙΠῚ πα βαγίηρ, [ΕΠ ΝΕΥ ἴο τι5 50] 16 γ5, {Ππαΐ γα τηὰν σπατά 

Η!5 5θρ]ςῆγο ἔθου [ἤγθα ἄδγ5, ἰεϑί ΗἼ5 ἀἸ 50 1065 ΘΟΠΊ6 ΔΠΩ͂ 5164] Η]ΠῚ γᾶν, 

Πα τ[Π6 ρῬβορὶα βϑρροβε ἐμαὶ Ἠδξ 15 τίβθβῃ ἴτοπὶ {πΠ6 ἀθδῆ, ἁἀπα 40 18 

πβοῃϊοῖ. 80 ΡῬηαΐα ἀε]νεγθα ππίο {Π6 πὶ Ῥαίγοηϊι5 {Π6 σαηζπτοη ΜΠ 

50] 416γ5 ἴο βιιατά {Π6 του ; δηα ψΊΠ {Πατὴ [Π6γε οαπὴς 6] ἀθγβ ἃ Πα 5010 65 

το [Π6 βϑρ]οῆτγα, ἀπα Πανίηρ᾽ το θα ἃ ρτθαὶ βἴοπα ἀραίηβί {Π6 σθης 05 

Δηα πε βο] ϊθυβ, 411 γῆ ννετα {ποτα ἰορθίπευ ρ]αςοθδά ἴἴ αἵ ἴΠ6 ἄοοῦ οἵ 

τΠ6 ΒῈρΆοῆτα ; δηα τῃδν ϑρτθδα ἸΡΟῚ ᾿ἴ βανθη 568]5, Δῃη4 ΡΙΓΟΠΘα ἃ θηΐ 

(ΠετεῈ δπᾶ Κερί ρυατάᾷ. Νον ΠΕ ᾿ΐ νᾶ5. ΤΠΟΥΠΙηΡ, αἱ {Π6 ἀαννηΐηρ οἵ 

1πΠ6 ϑαθθδίῃ, {μετα σαπὴς ἃ οσοννὰ ΠῸΠῚ [6.581 6 Π} ἀπ {Π6 σου τουπηά 

ἀθοῦΐ ἴο 566 [Π6 βεριίςῆτε, μον τ Παα θΕβη 56δ]6ά. 

ΙΧ. Νον οἡ [Π6 πῖρῃς θη ἴῃς ΤΟΥ 5. Πα ννὰ5. ἀγαννηρ ΟΠ, ἃ 5 

{Π6 βοϊἄϊθις Καρί ριαασά Ὀγ ἴνο ἀῃα ἵνο ἴῃ ἃ ψγαίΐοῃ, ἴΠπετρ γγὰ8 ἃ βγθαΐ 
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νοῖοα ἴῃ ἤξάνεῃ, αηα {ΠδῪ 5ανν [Π6 Πδάνεπβ Ορεπαά, δη ἴνοὸ πθη ἀδβοςπά 

ἴτοπὴ πο ποθ ] ἢ πηι ἢ ἸΙσῃϊ ἀπ ἄταν Πρ ἀπο ἴΠ6 ἴοι". Απᾶ 

τπΠ6 βίοπβ γῇ Πα ὈδΘθη οαβδί αἵ ἴΠε ἀΟΟΥ ΤΟ] α ἀννὰν οἵ 1ἴ56ε1{ δπὰ 

τη 8 νγὰὺ ἴῃ ρατῖ, απ 1η6 τοπιῦ τγὰ5 ορεπεά, ἀπα θοῇ [Π6 γοὰπρ ΠΊΘἢ 

Εηϊθγεα ἴῃ. Πα βο]άϊεσϑ, ἐποσείογθ, ἤθη παν ϑανν ᾿ἴ, αὐνακαπθα [Πα 

ΠΘΠίατΙΟἢ Δ πα {πε 6] ογς ([Ὸγ ΠΥ αγα αἶβδο {ποτὰ Κεαρίηρ νναίς ἢ) ; ἀπά 

85 ἴπευ οἱ] τΠε τηϊηρβ ἴῃαΐ πον Πα 56θ6ῆ, ἀρδῖη ἴπδὺ 566 ἴτε ΠΊΘη 

σΟπληρ ἔογι ἢ ἔγοπῃ (ῃς τοτηῦ, ἔνο οἵ {ἢ 6 ΠῚ βιρρογίηρ ἴῃς οἴπευ, δπά ἃ 

ΟΓΟ55 [ΟΠ] οννῖπο {Π6 πὶ; δηα της Ποδά οὗ ἴδ ννο τεδοῃθα ἴο ἤδανεῃ, θαΐ 

τπαΐ οἵ Ηἱπὶ ΠΟ νγὰβ ἰεα ὃν πεῖ ονεγραββεα [ῃ6 ἤξανθη5. Απά [Π6Ὺ 

Πδαγὰ ἃ νοΐϊδα ἔγοπι ἴη8 ἤξανβηβ, βαυῖησ, Τ Ποὺ αἸαϑι ργθδοῇ ἴο [Πϑτὴ τΠδΐ 

516 60 ; πα ἃ ΓΈβροηβε νὰβ Πδαγά [τῸΠ| [Π6 οΥΌ55, Υ88. 

Χ. ὙΠεν ἴοοκ σοιηβεὶ ἐπεγείοτε ψ] ἢ ΟΠΘ ΔΠΟΙΠΕΓ ἴο σῸ Δπά 5Π6Ὲ}} 

ἴῃε5ε τπϊηρθ ἀπο ΡιαῖθΌ Απαᾶ ΨΏ16 {πεν γεῖ τπουρῃΐ οἡ [Π15, [Π6 

Πεανθηβ ἀρϑὶη Δρρεαιθα ἴο ορεῆ, ἃπᾶ ἃ τῆδῃ Ἂεβοεπαβα δηα επητογεά 

Ἰηΐο {πΠ6 5Βερί!οῆγθ. ὙΠ θη {Π6Ὺ 58νν {Π15, [πον οὗ [Π6 σεητ ΟΠ 5 ΠΟΙ ΡΑΠΥ͂ 

Παβίεπεα ὃν πίρῃϊ ἴο Ρι]αΐς, Ἰδανίηρ [Π6 το Ὁ ν Ώ]Ο ἢ [ΠΕΥ γΈΓῈ σθαγαϊηρ, 

Δηα το] 411 [Πδὲ {Πδν Πα 5Ἔεξῆ, στϑδίν αἀἰβίγεββθα δηά βαγίηρ, σαν Ηδ 

νγὰ5 ἴΠπΠ6Ὸ ὅοη οὗ οά. Ρι]αΐθ δηβυνεγεα δηα 5614, 1 δῃὶ οἰδαὴ ἔγοιὴ ἴΠ6 

ὈΙοοά οἵ {πε ὅοη οἵ (οά, Ὀπῖ {Π15 νγὰ5 γουγ Ρ]θαβαγα. ΤΏΏβη ἴΠ6ν 411] σαι 

ΠΕΘΔΥ δηα Ὀεβουρῃς Πίτη, ἀπά επίγεαῖεα ὨΪπΠῈῚ ἴο σομηπηδπηα [Π6 σεπίατοη 

Δηα {Π6 5ο] ἴεῖβ ἴο 58 ποίῃιηρ' ἃ5 ἴο {Π6 {Π]ηρ55 ψΠΙΟἢ {Πδν Παα 56βὴ : ῸΓγ 

ἴξ 15. Ἔχρβαϊθηΐξ [ῸΓ τι5 (ἴΠεὺ 5814) ἴο θῈ σιν οὗ ἃ νεῖν σγεαΐ ϑἱη Ὀείογε 

(οά, «πᾶ ποῖ ἴο [8}] ᾿πίο τπ6 μαπᾶβ. οἵ τπΠ6 ρεορὶβ οἵ τῃξ [ενὴὺ]8 δηα Ὀε 

βοπεά. Ριη]αίε {πεγείογε σοπηπηαπ 64 ἴῃς σαηζατοη δηα [ἢε 50] ]ε 5 ἴο 

58. ΠοίῃΙηρ. ᾿ 

ΧΙ. Νον αἱ ἄδνψη οὐ {πεῸ Το 5 θᾶ Μαῖν Μαράδ!θπηε, ἃ ἔβῃλα]α 

ἀἴβοῖρὶς οἵ της Τοτα--αἰταια Ὀν τεάβοη οἵ {πΠ6 {ενν8, ΓΟυαϑιηποῇ ἀ5. ΠΟΥ 

ΕΓ ᾿ἰπβατηεα ψ]Π ἡνγαίῃ, 5η6 δα ποῖ ἄοῃε δ {π6 βερῃϊοῆτα οὗ [ῃ6 

Τοτὰ τ ηδὲ τνοπηεη ἀῖα ψγοηΐ ἴο ὁ ἴοσ ἴποϑε ηΟ 416 Δπα ΠΟ ἃ΄Ὲ ἀβδΥ 

ἴο {πεπ|--ἰοοκ σι ΠΕῚ ΠΕΙ ἐεπηαϊα ἔτι η5, Πα σᾶτὴθ ἴο {Π6 βερϊοῆγα 

Ώετα δ νγὰβ ἰαϊά. Απα πεν ἐβαγεα 1εϑὲ {π6 εν} 5ῃοι]α 566 ἴῃ ϑτη, 

Δα {πῸν 5414, ΑἸΠουΡἢ ννε σου] ποῖ γεερ δηα θεννδ1}} Η]π οα 168 ἄδνὺ 

θη Ηξ ννὰ5 οτποϊῆαά, ἰεΐ τι ἀο 50 μοῦ δα Ηἶΐβ βερᾷίοῆγα. Βυΐ ψῆο 

514] ΤΟ]] τ15 Δ ΔΥ {Π6 βίομβ ΠΏ ]Οἢ νγὰ5 ἰδ] δ {πΠ6 ἄοοῦ οἵ 1Π6 5Ἔρ!!οῆΓα, 

τῃαΐ Ὲ ΤΠΔΥῪ ΘΠίαγ ἴῃ δηά 5: Ὁν Ηϊπὶ, απὰ ἀο [ῃξ {Πϊηρ5 {Παΐ ἀγα ἄιε ἢ 

ἴου {πε ϑίομε νγὰβ ρτβαΐ, δΔηα νγε ἔδβαγ ἰδθϑὲ ΔΗΥ͂ πΠΊΔη 566 5. Απά 1 
νὰ οδπηοῖ, ἐνεη {Πποιρῃ γα 5ῃοι]α οαϑδὶ δὲ [ἢ ἄοοῦ {πε [Πϊηρθ5 ΜνΠΙΟἢ 

γγὰ ὈΠῚΡ [ῸΓ ἃ πηε ΠΟ Υ18] οὗ Η]ΠΊ, νγα Μ}1}1 εῈρ ἀπα Ῥεννα1} ΗἱπῈ ἈΠῈ] 

ΜῈ σοιὴξ ἴο ΟἿ ἤοιιθε. 80 ἴπϑὺ νψεηΐ δηά ἰουπηα [Π6 ἴοπι ορβη, ἀπά 

ΤΠΕΥ σαΠ6 ΠΕΔῚ δηα Ξἰοορεά ἄονη ἴο Ἰοοκ ἴῃ ἴΠετε ; δηά [Π6Ὺ 566 {Π6Γ6 



2ὃ ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ. 

ἃ γουηρ πη 51{{|ὴῸ ἴῃ [Π6 τηϊᾶϑὲ οὗ [Π6 τοπη Ὁ, ἴδ! γ ἀηα οἱοῖΠ αὶ ψ ἢ 

ἃ τοῦθ δχοθθάϊηρ Ὀσρηΐ, γη0 βαϊα ἴο {Π6π|, ΝΥ ΠΕυΘοσα ἀγα γα σοπτα ἢ 

ὙὙΠΟΠῚ 566 Κ γε ῦ Ηἰπὶ ὙἼηο ννὰβ οὐποιῆεα  Ηδ 15 τίβεῃ δηα βοῆθ. Βεῖΐ 

1 γε θεῖανα ποῖ, βίοορ ἄοψηῃ δηᾷ Ιοὸκ ἴπ, ἀπά 566 ἴΠ6 ρίαοβ. ποτα Ηδ 
αν, ὑπαὶ Ηδ 15 ποῖ ἤθσα; ἴου Ηδ 15 τίβεῃ ΔπΠα βφὍΌηδ {Π|{ΠῈῚ ἔγοπι ΠΘ ΠΟΘ 

ΗΘ νναβ βεπί. ὍΤΠπεη {πΠ6 ψομηθη ἢδρα δἢτιρῃίεβα. 

ΧΙ. Νὸον [ἴΐ ννὰβ {πε Ἰαϑί ἄδν οὗ τπη]θανεηθα Ὀτγεδά, ἀπ πηαην ννοηΐ 

οὐ οἵ 1πΠ6 οἷἵν τοι ασγηϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ Ποιι565, {πε ἔδαβί θοὶηρ δ δὴ δπα. Δπα 

να [Π6 ἔννεῖνε ἡ 5 Ρ]65 οἵ {Π6 Τιογα νψερί Πα ὑγΈῈ ΘῈ [Π 5ΟΥΤΟΥ,, ΔΠ] ΘΥΟΓΥ͂ 

τῇδ ΜΠ Πάτανν ἴο Π15. ΠΟῖιθῈ ΒΟΥΓΟΊ ΠΡ (ῸΓ {παΐῖ ἡνΠ1Οἢ Πδα σοΙης ἴο Ρ888. 

Βιιΐξ 1 ϑιπηοη Ῥεΐευ δπα Απαᾶγον ΠΥ ὈΓΟΙΠΘΙ ἴοο Κ ΟἿΓ πείβ δηα νψϑηΐ 

ἴο ἴῃ6 864; ἃπΠα {μεθ γγὰβ ψ  τι5 [ον] (Π6 50η οἵ ΑἹρἤδειιβ. ὑΠΟΠῚ 

ἘΠ6 ΤΟΣ ἰ τῇ 



Ι: 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΟΚΕΕΚ ΜΨΟΚῸΒ ὕὉϑθὲῦ Ι1Ν ΤῊΗΒΕ ἘΕΚΔΟΜΕΝΤ. 

ΑῺ αβίθυϑις ἰῖ5 ργεῆχεά ἴο ψογαβ ποΐ τι5εα, Οὐ 564 ΟἿΪΥ ἴῃ ΔΠοΙΠ ΕΓ 5θηβθ, ὈγῪ ΝΟ. 
ὙΥΥΙΟΥΒ ἢ ἃ ἀαθσοῦ ἴο Ν.Τ. ννουάβ 0 αὐγὰ ποίὶ ἰουηὰ ἴῃ [Π6 (ἀοΒρεὶβ ; ἔουτη5 
ΘΠΓΓΟΙΥ Ππανν ἀγα ἀδποίθα ὈΥ ἀποῖα] ἴγρε. Ὑπὸ ᾿ἰδῖ 5 ποῖ Ὄχῃδιιβίϊνε ἢ σΟΙΠΠΊΟΠ 
ὑνογάβ, ν ἢ ΠΟ 5ΡΘΟΙΔ8] ᾿ηΐεγαβί αἰζδοῃϊηρ ἴο {πεῖν πι58, παν ποῖ θθεη τορι βίεγθά. 

ἀγαθά, ττ 
ἀγανακτεῖν, 7 
ἀγαπᾷν, 21 

ἀγωνιᾷν, ΧΠΠ], ὃ, 20 
ἀδελφός, 2, 24 
τι -“ 

ἀδικεῖν, 7 
»φῳ" ΄ὔ ἄζυμα, τά, 5, 25 
αἷμα, 20 
αἰτεῖν, 2 
ἀκάνθινος, 4 
ἀκολουθεῖν, τὃ 
ἀκούειν, 14: 19 
ἀληθῶς, 20 
᾿Αλφαῖος, 24 

ἁμάρτημα, 9 
ἁμαρτία, 12 
ἀνὰ δύο δύο, ΧΙ], τό 
ἀνὰ μέσον, 5 
3 β -“ 

ἀναβοᾷν, 9 
ἀναλαμβάνειν, τὸ 
Ε] ΄ 

Ανδρέας, 24 

, ἄνθρωπος, 7. 20 

ἀνήρ, 17 
ἀνιστάναι, τ 17. 22 
ἀνοιγνύναι, 17, 20, 22 
ἀπαλλάσσεσθαι, 24 
ἀποθνήσκειν, 7, 21 
ἀποκυλίειν, 22 
ἀποσπᾷν, τι 
5 ΄ 

ἀποστέλλειν, 253 

ἧς 

ἄρχεσθαι, τ2 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, 17 
ΕΣ ’ 

ἀφιέναι, 20 

βάλλειν, 7, 17; 22 
βασανίζειν, ἢ 
βασιλεύς, 2, 4: 6 
βούλεσθαι, τ 

γράφειν, 5, 8 

γῆ; τὰ 
γινώσκειν, 12 

γογγύζειν, τ4 
γραμματεύς, 14, 15 
γυνή, 21, 23 

δεῖσθαι, τ4, :2τ 
διαμερίζεσθαι, 6 

Ἐδιανοεῖσθαι, 20 
διάνοια, 13 
διαρηγνύναι, τὸ 
διδόναι, ττ 
δίκαιος, τ4 
δικαίως, 4 
δοκεῖν, 21 

δῦναι, 5, ὃ 
δύναμις, τὸ 
δύνασθαι, 22 
δώδεκα, οἷ, 24 
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ἐγγίζειν, 13, 17 ἱστάναι, 2, αὶ 
εἰδέναι, 2 Ιωσήφ, 2, 11 
εἰσάγειν, 12 
εἰωθέναι, 2τ Ἐκαθαρεύειν, Χ]11], 20 

Ἐξεἰλεῖν, 12 καθέδρα, 4 
ἐκεῖνος, ΧΠΠ 75 17: 20, 23 καθίζειν, 4, 13 
ἐμπίπτειν, 21 κακῶς, ἢ, 12; ΤΆ 

ἐμπρήθειν, τ3 κακοῦργος, 5, 7; 13 
ἐμπτύειν, 5 κάλαμος, καὶ 
ἔνατος, ΤΙ καλεῖν, 12 
ἔνδυμα, 6 κατά, Ο, 15, Τὸ 
ἐνφανίζειν, 20 καταλείπειν, το 
ἐξηγεῖσθαι, τΊ, 20 καταπέτασμα, το 
ἐξουσία, 4 κατέχειν, 7 
ἐξυπνίζειν, 17 κεῖσθαι, 25 
ἑορτή, 3, 24 κελεύειν, 2, Ἴ, 21 
ἐπεί, 5 κεντυρίων, 15, 17; 20, 21 
ἐπειδή, 8, 11, 21 ἱκεραννύναι, 9 
ἐπιγράφειν, 6 κεφαλή, 5, 9, τ8ὃ 
ἐπιφώσκειν, 5, τό κῆπος, 12 

ἐπιχρίειν, το κηρύσσειν, τ 
Ἐἐπιχωρεῖν, 17 κλαίειν, 132, 22, 24 

ἕπτα, το κλέπτειν, 14 
ἑταῖρος, 13 κοιμᾶσθαι, το 
εὑρίσκειν, τι κόπτεσθαι, 12, 14, 22 

κρίνειν, 4 
ζῇν, ὃ κρίσις, 4, 13 
ζητεῖν, 13, 22 κριτής, τ 

κρύπτειν, 13 
ἥλιος, 3, 8, ΤΙ κυλίειν, 15, 17 
ἧλος, 1 : Ἱκυριακή, ἡ, ΧΙΠῚ, τό, 21 

ἡμέρα, 13, 14, 22, 23 κύριος, 2, 3; 5»9; 11; 12, 21, 24 
Ἥρῳδης, 1, 2 

λαμβάνειν, 3, 12, 22, 24 
θάλασσα, 24 λάμπειν, τὶ 
θάνατος, τ4 λαμπρός, 23 
θάπτειν, 3. τι λαός, 3»14,,211 
θεᾶσθαι, ττ Ἐλαχμός, χχχῖν, ΧΙΠΙ, 6 
θέλειν, 13 Λευείς, 24 
θεῦς, 4, ᾿ξ, 20, 21 λιθάζειν, 21 
θορυβεῖσθαι, ὃ λίθος, τς. Τὴ: 22 
ύμαΣ τὉ. 1, 22 Ἔλζψον, 24 

λούειν, 12 
ἴδιος, 12 λυπεῖσθαι, 13, 24 
ἱερεύς, 12 λύχνος, 9 
3 » 

Ἱερουσαλήμ, το, 13, τό 
5 ’ὔ ’ὔ 

Ἰουδαία, ὃ μαθητής, 14, 24 
ἀπουδαῖοι, Π, ΤΊ; 12; 51, ΘΖ Τμαθήτρια, ΧΙ], 21 
Ἰσραήλ, 4, 6 Μαριὰμ. ἡ Μαγδαληνή, 21 



ΒΕ ΙΝ ΤῊΝ ἘΚΑΟΜΈΕΝΈΤ. ἘΠῚ 

ἱμαστίζειν, Χ]Π], 5 
μεγάλως, 20 
μέλλειν, 2 
μέρος, τῇ 

Ἱμεσημβρία,) 
μηδέν (6 ἴῃ ἢο Ψ1]567); 5 
μία τῶν ἀζύμων, ΧΙΠΙ, 3 
νῆμα, ΤΆ, Τῦ, 20, 21; 22 
μνημεῖον, τό, 22 

Ἐμνημοσύνη, 22 

ναί, το 
; 

ναός, Το, 13 
νεανίσκος, 1} 23 

νεκρός, τ4 
νηστεύειν, 13 
νίπτεσθαι, τ 
νομίζειν, 9 
νόμος, ὃ, 3 
τ ὦ τ5, τύ, 20 

΄’΄ 

νύσσειν, 5 

οἶκος, 22, 24 
ὁμοῦ, 15 
ὀνειδίζειν, ἢ 
" 
οξος, 9 
ΟΣ 
ὀργή, 21 

Ἐὀρθοῦν, 6 
ΕΣ 

ὄρθρου, 21 
οὐαί, 12 
οὐδ᾽ εἷς... οὐδὲ... οὐδέ, 1 
οὐρανός, ΤἼ, 19, 20 
ὀφείλειν, 22 

Ἐῤφλῆσαι, 2τ 
ὄχλος, τό 

Ἔψεις, αἵἷ, Χ]1], 

παρᾶ, 1η 

παραδιδόναι, 37) 14:15 

παρακαθίζεσθαι, 22 
παρακαλεῖν, 21 
παρακύπτειν, 25 
παραλαμβάνειν, 2 
πάσχειν, 7, 

παύεσθαι, 24 
ἘΠΕ ΛΟΤΟΘ 1, 2, ΤΆ, 1, 20, 21 
πέμπειν, 2 
πενθεῖν, τ5 
περιβάλλειν, 4, 23 

Ἱπεριέρχεσθαι, 9 
περίχωρος, ἡ, τό 
Πέτρος, 24 

ἘΠετρώνιος, 15 
πηγνύναι, τό 
πίπτειν ("ἐπεσάμην), 9 
πιστεύειν, 23 
πληροῦν, 9 
πολύς, 9, 24 

Ἱπόνος, 6 

πορφύρα, 4 
πόσον, 14 
ποτίζειν, 9 
πρεσβύτερος, 12, 145) 15, 17 
πρὸς ἀλλήλους, 14 
πρωίας, τό 

ῥαπίζειν, κ« 

σάββατον, 5, 13, τό 
σείω, Τὶ 
σημεῖον, 14 
σιαγών, 5 

Σίμων, 24 
σινδών, 12 
σιωπᾷν, 5 

ακελοκοπεῖν, ΧἹΠ], 7 
σκηνή, τό 
σκότος, ἢ 
σπεύδειν, 20 
οτἀγρίοκειν, Χ]Π], 2 
σταυρός, 6, τ8ὃ, το 
σταυροῦν, 5, 22, 23 
στέφανος, 4 
στῆθος, τά4 
στολή, 25 
στρατιώτης, 14, 15, τύ, 17, 21 
συμβαίνειν, 24 
συμφέρειν, 21 
συνάγειν, τ4 

, 
σύρειν, 4 

Ἐσυνσκέπτεσθαι, Χ]111, 20 
σφραγίζειν, τό 

σφραγίς, το 
σώμα, 2) 11 

τ. ἢ 

ἣξ 

ὯΝ 

ταφή, 2 

τάφος, 12, ΤΏ, 1; 20, 22, 22 
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τελειοῦν, 9 φέρειν, 4, 5, 22 
Ἐτελευταῖος, 25 φεύγειν, 23 
τέλος, 15 φίλος, 2, 22 
τίθεναι, ἡ, Ὁ, ΤΊ, 1: 22 Ἐφλέγειν, Χ]ΠΙ, 21 

Ἱτιμῇ τιμᾷν, αὶ φοβεῖσθαι, 14, 21, 22, 2 
Ἐτιτρώσκειν, ΧΙ], 12 φόβος, τὶ 
τόπος, 23 φονεύειν, 5, ὃ 
τότε Τ, ΤΠ 12, 25 Ἀφρουρά, τό 
τρέχειν, 4 φυλάσσειν, 14: 15, τό, [Ἶ, 20 

φωνή, τ7, το 
ε«’ 

συηιος, 45) 5; 20, 21 

κὐπακοή, ΧΙ]. 1 αίρειν, 11 
ὩΣ τς ἯΣ ὃ χ Ἵν ὦ 

Τυπερβαίινειν. ΤΩ εἴ ἅ. τ 2} ὑπερ ΠΣ ὙΠῸ ΧΕΙρὺ θν ΣῈ’ ἜΣ 
ὑπολαμβάνειν, τ4 Ἰχειραγωγεῖν, Χ]111, 19 

κὐπορθοῦν, ΧΙΠΙ, τ ὃ ολή Ε ρ "" ᾽ χολῇ; 
ὑποστρέφειν, 2 ωὡρεῖν, τὸ ρ ᾽ χώρειν, 

φαίνεσθαι, 20 ὠθεῖν, 4 
Φαρισαῖος, 1 ὧρα, 1ΙΟ, 1 ρ ρα, ᾽ 

φέγγος, 17 ὡραῖος, 253 
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ΙΝΘΕΧ ΟΕ ΒΘΌΒΙΕΟΎΤ-ΜΑΤΤΕᾺ. 

ΒΥΘΙΞ ἘΠΕ. ἘΠῚ 1. 3, 4, 5; 7, 12, τῇ 
ποῖ ΟἹ [6 πΦ': Ὁ, 18; Το, 20, 24 ; οὗ 

58: Τπ]|Δῃ4, χὶνὶ ; οὗ Ῥείθ, ιχ; 
Ὁ ΒΠΠ]Π1Π5. 4, 17; οἱ Ὑπασδάσιιϑ, 

24 
Αάδπῃ, τὸ 
“«ἀαϊ, Ζδοοίγζρο οὐ, 12 
Ἄρεα οἵ Ακῃπηῖπ Μ5., χ]νὶ 
Ἄρεα οἵ Ρείπε (σ05Ρ6ε|, χ]ῖν---ν 
ἌρτδΡρΠδ, δΌβθηςα οὗ, χν, ΧΧΧΥῚ 
ΑΚΠΗπλῖπ ἔΓαρτηθηΐ, Ῥοίσιηθ. οἢδ- 

ΤΑοῖου οὗ, ΧΙ, ΧΙ] 
“παῤήἧογα Ιαΐῖ, ΧΧΧΥΊ, 9, τ 
Απε-}ὰάαϊς ἰεπάθηου, Χχνὶ, ΧΧΧΨΠΙ, 

ἘΣ ΕΣ τ 3, 4, ΤῈ ἢ, τοῦ, 20, 21 
ΑΡγαδίεβ, 23 
ἌΡοσαῖυρϑβε οἵ Ρείϑυ, ᾿χ, χὶν, χὶνὶ, 24 
ἈΠΠΝ, χΥχῖν, 2, Ὁ, Τὸ 
ΑΥ̓ΔΙΠΊΔΙ5Π15 ἴῃ ἴΠ6 ἔγαση εηΐ, Χ]Π] 
“«ξωρϑίογ ο7 7ραϊαλ, ΧΧχνΊ, τὸ 
ΑΖΑΖΕΙ͂, [ἢ6, ΧΧΧΙΠ 

Βαγάαίβαῃ, τὸ 
ΒΑΥΠ4 45, ΧΧΥΝΠ, ΧΧΧΙΙ, ΧΧΧΊΙ, 8 
ΒΑ51465, χχχνὶ, χ] 
“ Βγείῆσγεη οἵ [η6 1 οτά, χ 

(γροοζαίεβ, Χχχὶχ 
( δβϑίδπιβ, {π|1π|5, Χ]Π, Χ]ΠΙ, χὶν 
(δ ηΐΠ 5, ΧΧΧΙΧ 
ΟἸΒδγη5, ΓΘ ο115, Χὶν 
ΟΠ τ Τη15, χὶν 
ΟἸγεμῖίς οΥ 116. ,41οοίδες, Χχχν 
ΟἸτου]δίίοη οἵ Ῥείτίηε (οβρεὶ, χί, 

ΧΧΧΥ 
(οάεχ ΒεΖϑε, τς ; (οάεχ Βορθίθη- 

515,18; (οάεχ (ΟἹ θογτηιι5,6, τς ; 

5: Ἐ᾿ 

»Ὅ 2} “ὃ: (οάεχ ϑδηροι τη ΠΘΠ515, 12, 
(οάθχ Μομηδοθηβι8, 10 

Οὐηι,χες οὐ 1.6 “]2οείζες, τὃ, το 
(5 εἿ}10715, 116 “12ος»ἠοζεαλ, χχχ, 

1, 3, 5) 8, 123) 23, 24 
Ο(τοϑ5, {Π6, ΧΙ], τ8 
(τ εἰ στοῦ; ὁ; 7, ττ; ΠΕῚ ὉΓ ἢΠ6' 

ὙΥΥ, 2 
(γι 1) ]7)1, ἢ 
(ὐτεϊοπιβϑη ὅγ118ς, ΧΙΧ, ΧΧΊΙ, χὶν, 6, 

Τ2 
Ογτ] οἵ ΑἸεχαηάτα, ὃ 
ΟΥΠ] οἵ Τεσβα] θη, χχχὶ Ες, χχχιὶν Πτ, 
ἈΠῸ ΟΣ ὃ: τ, ΤΙ, 12, 152, 22 

Πεβοεηΐ πο Η 8665, ἴΠ6, το 
“ταΐσεεαγον οἵ “Γαΐδη, Χχ-- -χχν, 
ἜΣ Ὁ, ὃ, 12. 20, 22 

ΤΩΝ ΟΥΤΩΣ ΧΈΧ, ἘνΦΡΟ ὃ, Ὁ, 12, τὸ 
Τ)οςείδ6, ΧΙ, ΧΧΧΥΠΠ], ΧΧΧΙΧ, Χ]], ΧΙΠ 
Ποςεέῖς ἰεμάδθπου, ΧΧΧΥῚΙ ἢ, τσ, το, 

18. 21 

Ἡαβϑίδυ, ΧΧΥ͂Ὶ, 23 
λζεσαῖ, Βοοῖ οὐ, το 
ΕΣ ΠΟΓΔΙΙ5Π), ΧΧΧΥῚ, ΧΙ 
Ἐν τν ἘΠῚ ΧΧΠῚ ΕἸ 12, ΤΆ. 20 
ἘΡΙΡΠδηϊμ5, 3, 4 
ΒΒ ΠΙΒΕΙ ΤΕ; ἐσ, ἘΠῚ π, 8, Ὁ, Τὸ; 12 

Ἑδβίηρ, χχν, 12 

(ὐε]αβίδη ἄθογεε οἢ Δροοῦνρῇδ, χὶϊ 
ΟἸδιοῖαβ, χ] 
(ο5Ρ6Ε] οἵ Μαιζίῇηϊαβ, χχχνὶ; οὗ ΝΙ:- 

ἘΘΠΕΙΠΠ5, ΧΕ 2, 5; 5; 8; 
τ Τὸ τὸ. 22: δ᾽ ΡΠ ἘΣ Υ; 
οἵ [η6 ΤΜεὶνε, χ]ν 
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ΗΟ ]51η5 [μά θποΥ, χχὶν, ΧΧΧν] 
ΗΓη85, 19 
ΗἩδχαμηδίου, δηα]ηρ οὗ, 17 
Η γΠ1η5, (τὰς 65 οὗ (ἀποβίϊο, χν, 9, 19 

Ιρπαίῖι5, ΕΡΊβΈ165 οὗ δι, χχχυηι ἢ 
Ιτϑπδθιιβ, χχχὶχ ἢ, τὸ 

Τϑτόυηα, ΙΧ, Χχὶῖν, τὸ 
7)ειῖ, δεζογαῖ ΘοΟΙ οὐ, 2τ 
Τοβερη 5 ἀδγάβῃ, 12, τό 
]ΟΒαΈριι5, 3, 15 
Τα ππι5 (ἰαβϑίαπαβ, ΧΠΠ], ΧΙΠΙ, χὶν 
Τπδη Ματγῖγγ, χχῖχ, ΧΧΧΙΪ, ΧΧΧΙν, 

Ἵ ὍΤΙ 

Τητοταΐασε οἵ {πῸὸ Παρτηθηΐ, Χὶν!], 
ΧΙΝΤΙ 

ΤΟΠΡΊΠΙΙ5, 15 
Τογα 5 1)αΥ, {Ππ6, χἹΠ], τό 

ΜΙ ΔΠΙΟΠ 665, ΧΙ 
Ματζγοίδηιῖι5, Χὶ 
Μαζοϊοη, χὶ, ΧΧΧνὶ, χὶν 
Μδϑῖν Μαράδίθῃξ, 21, 22 
ΜΕ ΙηΟΙΓ5 οἵ Ῥϑίθυ, Χχχτιὶ 
Μ83., ἀϊδοονεῖν οἵ ἴῃ6 ΑΚΠΙηΠ,, 

χὶν ; οσοπίβηϊβ, χὶν, Χὶνὶ ; ρϑῖδθο- 
ΘτΆΡἢν, ΧΙνῚ ; σοπα πο η, χἰνἢ 

Νδιβϑεθῆθβ, ΧΙ 
ΝΑ ΖΑΓΘΠ65, ΧΙ 
Ν βϑίοσγιιβ, χ]ν 
ΝΟΠΠα5, ΧΧχῖν, ΧΧΧν, 7, ὃ 

ΟΙΑ εβιαμηθηΐ, 4] ]Π 5] ἢ 5 ἴο 1ἢ (ἢ 6 
τα ρτηδηί, χν; ἘΧΥΙ ΧΧΥΠ 1, 5, ἢ; 
ἘΣ τ 7; ὃ, 9, 11, 12, 13; 15, 22 

Ορμίτεϑ, ἜΧΣΙΣ 
ΟΡΡΙ15, 15 
(τΙρ τ, Σ᾿ σὺ ΧΧΧ ἢ, ΧΧΣΙν, ΣΙ, ὁ. 

7: ὃ, Ιο 

ΘΟΑΜΒΕΙΌΘΕ : ῬΡΕΙΝΤΕΏ ΒΥ (ς. 1. (ΚΑΥ, 

Ῥδδθορταρην οὗ {π6 ΑΚΗπηῖη Μ., 
ΧΙΝῚ, ΧΙν 

ῬΑΠΟΡΟΙΙ5, χὶν 
Ῥαββιοη-Ὠἰβίοσυ οἵ της ἐταρτηθηῖ: 

1[5 τοϊατῖνο ἰθησίῃ, ΧΠῚ; πον Ἰη- 
ΟἸ δ ϊ5, ΣΠῚ ΣΙΝ: οΠυββίοῃϑ, 
χν, ΧΥΪ ; Πγδίθυια]5 ΘΟΠΠΠΊΟΙ ἴο 
σΑΠΟΏΪΟΑ] (ΟΞρ6 15, ΧνΠ, ΧΙ; 
νογθᾺ] οοἰποιάθηοοθ ἢ τΠ6 
(ΟΡ 615, χυ ], ΧΙΧ, Χχ ; ΓΕ] ΈΊΟἢ 
ἴο ἃ ΠαυΠΊΟΥ, ΧΧ ἢ. 

Ῥρύβοῃ, {π6Ὸ ἢτϑβῖ, πἰ566 1ἢ Παιγδίνε, 
ΧΠν 

Ῥοβῃηϊίο, 2 
ῬείΓΟΉΙ5, 15 
ῬΏΙο, 3 
Ῥῃοίϊι5, τὸ 
ῬΙδία, 1, 2, 20 
δίς ϑδοῤήϊζα, 21 
Ῥγεδοϊτηρ οὗ Ῥείεσ, ᾿χ 
Ῥυγροβα οἵ πε ΡῬειγίπε. (ο8ρεὶ, 

ΧΧΧΝῚ 

Ἀδὰ ἡ οσα5 ἴῃ {Π6 Παρηηεηΐ, ΧΙΠῚ 
θ Πποβιῖε α, ἘΠ ΣΙΝ 

ΘΑΡΌΔΙΗ, Χχν, 2, 14, 22 
Θεριααρίηΐ, ΧΧΨΠΙ, 9 
ΒΟΓΆΡΙΟΙ, Χ, ΧΙ, ΧΧΧΨΙ, ΧΙΠῚ 
ΘΙ γι ΘΥΆΟΙΕΞ, σεῖς σσχ τι 

8. Ὁ; τὸ 

ΘΑ ΘΟ π|5, ΧΧ ΧΙ, 2, ἢ. τ; 50 
ϑυτα {Π6 ὈΙΓΓΠρΡΙαςα οὔ {πΠ6 Ῥείγης 

(ῷοΟΒρΡΕ], χχχν, χἱ]ν 

Γδταη, Χ]Π ; 566 Ζ7)2α 7554 7071 
Τα] 8, σα 
ΤΠεαοάοτεῖ, χὶ, χὶν 

{Ππ]εανεηθα Βιθαά, {πε ἢιδὲ ἄδΥ 
οὐ χχν, 3; {πὸ ἰαδὲ ἂν, εν! 29 

Δ] ΠΕΙΠ115, ΧΧΧΥῚ, χὶ, ΧΙ], τὸ 

Μ.Α. ΑΝῸ 50Ν5, ΑΤ ΤῊΕ ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡΕΕΒ5. 



Μεβϑγῦβ. ΜΑΟΜΙΕΓΙΑΝ ΑΝΡΌ ΟΟ.5 ΡυΒιΕΙΟΑΤΙΟΝΞ. 

ΕΠ ΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΉΘΡ ΕἸΘΉΗ ΤΕΘΟΥ. 

ΕΠ ΟΕ 5 ἘΡΙΒΊΤΖΕ. 7Ὸ 715.1Ὲ' 641.57174.}Μ2}ϑἔοδ. ἃ 
Βενιϑεα Τοχί, ἢ [πιγοαποίίοη, Νοίθβ, αηπα Π)᾿ϑϑογίαϊοηθ. ὅνο. 125. 

Πὰς ἘΡΛΟΥΓΤΕ ΤῸ ΤΗῈ ῬἘΒΙΚΙ͂ΡΡΖΑ͂Ν5. ἃ 
Εονιβοά Τοχῖ, ἢ Γαϊτοάποίοπ, Ν᾽ οῖε5 ἀπ 1) ̓ϑϑογίδιοηβ. ὄνο. 125. 

1 ἘΡΙΞΤΣΕΣ 70 ΖΗΕΡἕᾧἔἕῈ ςΟΕΟΘ51Ζ5.,Ν5 34ΔΝ0 
7ΖῸ ΡΗΙΔΕΙΟΛ. Α ἈΚονίβοα Τοχί, νι ἢ [πιγοάποίίοηῃ, Νοῖθβ δηά 
ΤΠ ̓ϑϑουίδιιοηβ. ὅνο. 125. 

τ ΕΟ ΤΙΘΟΝ5 ΟΝἮἨὨ 15Ὲ ΑΡΟΒΘΤΟΖΩΟ 46. ΜΚε- 
2γἱηέεα ἴτοτα ἴῃ εἀϊτοηβ οὗ 51 Ῥαι]}5 ΕρΡίβι]65. ὅνο., οοῖῃ. 145. 

ἜΘ ΠΠΘΕΚΕΤΖΝΙΕ.5. ἅὅνο. [ΔΝεαγάν γεααγ. 

ΕΣ ΡΟ ΟΣ ΤΟ ἘΖΦΎΤΠΕΙΘ. Ῥαῖ. 57 ΟΣΕΠΣΜΖΕΝΊ 
ΟΕ ΚΟΜΙ͂Ε. Α Κενίϑθα Τοχί, ν ἢ Τπιγοάποίοηβ, Νοίθβ, 1)15ϑεσίδι ῃ5. 
ΔΠα Τ͵ΔηΒ]διοη5. 2 νοἱβ., ὅνο. 325. 

τ ΤΡ 5. ΟΣ 76 ἘΦ ΖΗ 5. ῬατΕΙ!. 57 710 ΝΑ ΤΙ 5 
70 ΡΟΛΥΌΟΑ͂ ΚΡ}. Ἐενιβεα Τεχί, ἢ Τπἰτοάποίίοηβ, Νοῖθϑβ, Π)15ββοσία- 
τίοηβ, αηὰ ΤΥδηϑιαίοηβ. 2ηα Εσ!τοη. 3 νοὶβ. 1) επὴν ὅνο. 485. 

ΕΣ ΡΟ ΘΕΙ͂Ο ΨΖΦΑ͂ΤΗΕΚΘ. ἈΑρταάρεα Εαϊίοη, (οη- 
ΡΥδίησ [η6 ἘΡ᾿βι165 (σεπυϊηθ ἀηα ϑρυγίοι5) οἵ (]επηθηΐ οἵ ᾿οπηο, {πα 
Ἐρίβι]6 οἵ 81 Ιρῃηδίϊιβ, τὴς Ἐρίβι]α οἵ 81: Ῥοϊνοαῦρ, ἴπΠ6 Ματγίνγάοπι οἵ 
8: Ῥοίγοδγρ, ἴπε Ταοῃίηρ οὗ {πΠ6 Αροϑβί!θβ, {πε Ερίβι]ς οἵ Βαύπαρθαβ, ἴπ8 
ΒΠΕΡΠογά οἱ Ηθυπηδ5, [Π6 ΕΡίβε 16 τὸ ΠΙοσηείιϑ, [Π6 ΕὙαστηθηῖβ οἵ Ραρίδβ, 
τῃ6 Ἀεπ65 οἵ {πὸ ΕἸάθυϑ ργεβοῦνθα ἴῃ [τα πεθιιθ. Ἀεδνιβεα Τοχίβ, ψἹ ἢ 
5Ποσί ἱπίγοάποίοηβ5 ἀπ ΕΠΡΊ5ῃ γδηϑ᾽αῖοηβ. ΕαἸτθα ἀπά σοϊηρ]εῖβα ὃν 
17. ΚΒ. ΗΑΕΜΕΕΒ, Μ.Α., Εειὶονν οἵ Οοῦριβ ΟΠ τσὶ (Ο]]εσε, Οδιιρτάρα, 
βοπηείτηθ (Παρ δίῃ ἴο [Π6 ΒΙσῆορ. ὅνο. τς. 

πο ὉΛ 7|ὲδ ΤΟΚΑ ἘΝΊΤΖ7ΔΕΡ ΚΦ ΟΡΕΚ- 
ΝΑΤΟΔΑἍΑ͂Σ ΚΕΖΤ]ΟΙΟΜ. ὅὃνο. τος. 64. 

ΘΙ ΘΘΡ ΨΨΕΞΙΕΘΘΕΥ. 

ΕΟ ΡΘΗ. ΟΡ 57. ΤΟΥἿΝ. ὙΨπε-τθεῖς Τεχί, ἢ 
Νοίεβ. Τμιγὰ Εάϊτοη. 125. 66. 

ἘΠ ΡΙΘΤΕΕ ΤΟ ΤῈ ΠΈΔΒΙΚΕ ΚζΚ7ὲ.. Τῆχ ἀτεεὶς Τεχί, 
ἢ Νοῖεβ δηὰ Εβϑδανϑ. ϑεςοοπὰα Εαἀϊοη. 145. 

Ολ.4..5.5704.} ΝΕ ΖΕ 52.---1ὸ νου] ΡῈ ἀϊβῆσαϊς τὸ πᾷ ἴῃ {πὸ ΠΟ]6 ταησε 
οἵ δχϑρϑίῖοαὶ ᾿ϊξεγαξιγε ἃ νο της αἱ [Π6 58 Π|6 {ΠΠῚ6 50 σοι ρτ  Πθηβῖνε ἀπά 50 σομπηραοῖ. 
ΤῸ Ψ}1}} οοτητηαηα [ῃς ρευπιαηθηΐ αἰζβητίοη οὗ ΞΟΠ ]αγ5.᾽" 

ΘΝ ΑΝΒ ὉΘ.. ἘΘΝΘΌΟΝ: 



Μεβϑϑύβ ΜΑΟΜΙΕΙΑΝ ΑΝΡΌ ΟΟ.58 Ρυβι! ΙΟΑΤΙΟΝΞ. 

ΒΥ ΒΕΘΙΒΘΞΘΕΣ ΒΟ ΘΙ: 

ΤΕ ἘΒΙΞΣ ΕΟ ΘΠ ΕΣ απ τ εὶς ΠΕΣ τ ΕΠ 
Τηἰγοάποίίοη, Νοίεα ἀπά (οπητηθηΐβΌ. ΒΥ ΤΟΘΕΡΗ Β. ΜΑΥΟΕ, ΜΑΑ., 
Οδιη0. ; 1μπ|.1).. Τα] ; Επηουῖτι5 Ῥτοΐθϑϑου οἵ ΚΙηρα (ΟΠ σο, Τοπάοη: 
ΔΠ4 βοπηδίιηθ ΒΕ ]Ϊονν οἵ 581 [οΠπ’5 (ΟΠΠδρο, (δηλ τ σθ. ὅνο. 145. 

ἘΧΡΟΝΖΠΖΌΟΛΥ 72272.-- ΤῈ. πποϑὲ σοπιρ] θα δαϊοη οὐ 5: Τγὴθ5 ἴῃ {ΠῸ 
ἘΠ ΡΊ 5.) Ιαηστιασθ, ἀ πα {Π6 πηοβί βευν! θα Ὁ ]6 [ου {ΠῸ βία θηΐ οἵ τπῸ τρεῖς." 

ΑἸ ΠΈΕΜΖΕ Ὁ Ζ4.--- ΤῊ15. 15. 16 θεβί νου οἡ {πΠ6 ἘΡΙ5116 οἵ 8: 7απηθ5 {Ππαΐ Πᾶς 
ἈΡΡθαγθα ἴῃ ΕΡΊΙΞΗ : τ ἀΙΒΡΙαγ5. δνούυνποτα δαἀδηϊαΐθ ΒΟ ΠΟ] ΒΡ, σαγθία] οοη- 
5] Πϑγαϊίοη οὗ 811 {Παὶ πὰ5 θθθὴ υυυϊττθ πη οἡ {Π6 ϑι]6οι."ἢ 

ΒΟΟΛΊΖΖ7Α Δ ,.---ἼΤῊΘ. ποΐθβ ἀγα ΠΠΙΓΟΥΠΉΪΥ οΠαγαοίθυζεα Ὀγ ἱΠπογοιρὴ ΞΟ ΠΟΙ ϑἢὶρ 
Πα] πη! ηρ σε η56. ὙΠῈ ποΐθβ γΘΒΘ 0 ]6. γαῖ ΠΥ {ποβα οἵ Τὐρῃτίοοι {Πα {Ποβα οἵ 
ΕἸΠοοΙΙ.... 1 15. ἃ ΡΙΘαβιγθ ἴο ννϑ]σομλθ ἃ θοοὶς νν]ο ἢ (065 ογθά!ς τὼ ΕΠΘΊ5ἢ ᾿δατηΐηρ, 
πα νΡἘ ΟΠ νν1}} ἴαϊκα, αηα ἰζθερ, ἃ ἰογϑπιοβί ρ᾽ασα ἴῃ ΒΙΌ]1οα] ΠΠογαΐαγο." 

500 7.5774 Δη.---" 1Ὸ 15. ἃ ννΟΥΚ νυ ΠΊΟἢ 5.1ΠῚ5 ΠΡ ΠΠΔῊΥ ΟἴΠοῖβ, Πα ἴο ΔΠΥ Οπ6 ΨΠῸ 
ὙΙ5Π65. ἴο τηαῖα ἃ {Ππογοιρῇ βίαν οἵ ἴ[Π6 ἘΡΙβι16 οἵ 51 Τ[απλθὸ5 1 01] ρύονε 1π6]95- 
ῬΘΏ54Ὀ]6.᾽" 

ἘΧΡΟΘΖΤΟΝ (τ Μαάκοῦβ 0008). --- 1] Ἰοησ γθιηδίη [Π6 ΘΟΙΠΠἸΘΠἰΑΙῪ ὉΠ 
δὲ. 1απλθ5, ἃ βϑἰογθῃοιβα ἴὸ υνῃϊο ἢ 411] β βθαιθηΐ βιπάθηΐῖβ οὐ 1Π6 θρίβι]θ πλαϑὲ 06 
᾿πΔεριθα." 

ΘΝ ΕΓ ΠΡ ΘΙ ΞΘ τειν 

Ὁ Τθ, ὗν γί κς. ΟΡ ΣΝ ΨΧΤ 
Οτοννη ὅνο. [721 ἐλ χες. 

ΒΕ ΕΝ ὙΠ ΘΕΝΕ ΒΡ: 

ὍΣ ΟΊ ΡΥ ΟΕ Θ ΦΉΣ ΟΕ ΤΠ ἸΕἸΞΞΙ 
ἹΕσχι; ΕΠ ΡΊΞΠ ΝΝοΟΙΘ5. ΒΒ. {πὸ εῖν εν. 6. ΑΌΘΈΓΑΙΝ, ἸΘΣΙΟΣ 
1 6 δη οἵ 11ὰπά δῇ ἀπα Μαβίου οἵ {π6 Τεηρ]θ. σι Ε αϊτ!οη. ΟΥον ἢ ὅνο. 
"Ὁ: ΟἿ: 

ΕΒ ἘΡΙΣ ΤΕ ΤΟ ΤΗ͂Ξ ΓΕΒ ΠΡ ΕΝ ΟΞ 
1η6 ϑαῖῆθ. (τόν ὅνο. 75. 6. 

ΒΥ ΒΘ ΚΕ τ ΚΝ  ἸΒΙΒ 

ΤΕ ἘΞΙ͂Σ ΕῈ ΤῸ ΧΗ ΕΘ ΤΟ ΕΣ πὴ 
ἘΜΝαΖ75... νι Νοῖεβ. Βγ Κπν. ΕΒΕΡΕΚΙΟ ΚΕΈΝΘΑΙ,. Οἴοόνη ὅνο. 
6.5. 

ΕΠ ἘΤΡΤΟΤΕΕ 19. ΤῊ ἨΒΘΙ  ὐπο χοἰ 
ΜΠ ( ΟΤηἸΘηΐατυ. Βγ [Π6 βϑᾶῖηθ. (τόν ὅνο. 75. 6. 

ΒΝ ῬΙΒΘΕ ΕΞ ΘΈΕΙΝ ΒΕ ΘΙ ΕΞ ΞΟ ΕΠ 

ΘΕΈ ΤΕΘΤΑΖΕΙΝΙ. Ἐδιεας τπ ΠΕ ΓΟ ποῖα, ΘΠῚ] 
ἈΡΡΕΠΘΙσαΞ, Β.Ὺ ΒΙΒοΡρ ΝΕΞΙΙΘΘΟΤ ἀπ 91 ὦ "Α΄ ΠΘΕΤῚ 2 νΟΙ͂Ξ᾿ 
γονῇ ὅνο. 15. δα. δ. ῃ. οἱ. 1.---ΤῊ Ε ΤΈΧΤ. οὶ. 11.---ΙΝΤ ΚΟ- 
ὈΌΟΓΤΙΟΝ δηα ΑΡΡΕΝΌΙΧ. Απ Ἑαϊίοη οὗ {μ6 Τοχί, ἢ ΑἀαΙ ΟΠ 5 
ἴο. ΘΌΒΟΟΙ5; (ΙΌΙΙ, 45: ὁ2:: ΕΌΒΠ, 5. ΟἿΣ: 

ΜΑΟΜΙΠΠᾺΑΝ ΑΝῺ (ΟΟ., ΠΟΝΠΒΌΟΝ. 







ὕπἰνοις ν οἱ Τογοηίο 

ΕΠ αν 

Ἀςσμλο Πἰρσγασν σατγά Ροοκοὲ 

ΓΟΥΕ-ΜΆΞΒΤΙΝ 6Ο. ΓΓΜΙΤΕ. 
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